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Sammanfattning 

 

Aktiviteter ökar hälsa, välbefinnande och livskvalitet. En tredjedel av Sveriges befolkning har 

på något sätt kontakt med hästar och det fortsätter öka. Syftet med studien var att undersöka 

fem hästägares aktivitetsrepertoar samt upplevelsen av att ha häst som fritidsaktivitet. För att 

besvara syftet användes en kvalitativ och kvantitativ ansats. Metoderna som användes var en 

återberättande dagbok och semistrukturerad intervju. Resultat visade att för att få ihop 

vardagen med den tidskrävande fritidsaktiviteten prioriterade respondenterna oftast inte bort 

aktiviteter utan planerade bättre. Vid de tillfällen som planering inte räckte till var det 

emellertid sociala aktiviteter som prioriterades bort. Att ha häst som fritidsaktivitet ökade 

självkänsla, självförtroende, delaktighet, kontroll, frihetskänsla och samhörighet. Deltagarna 

upplevde att de kunde släppa allt och bara vara i stunden. Vilket leder till flow och det är en 

förutsättning för upplevelse av hälsa.  
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Inledning 

Hästsporten ökar för varje år. Enligt Svenska ridsportsförbundets rapport [SRF] (2008) utfördes 

sammanlagt ungefär 8 miljoner ridtimmar på 500 ridskolor runt om i Sverige. Utöver det finns 950 

ridklubbar och andra organisationer. En tredjedel av Sveriges befolkning har på något sätt kontakt 

med hästar och ridsport. Det kan även vara föräldrar och syskon som kör på träningar och tävlingar. 

Aktivitetsmässigt ligger ridning tvåa efter fotboll då drygt en halv miljon svenskar rider för motion 

och tävling (Ibid). Människor som har hästar som fritidsaktivitet har en väldigt bred vidd på hur 

mycket och ofta de interagerar med hästar. Många offrar en hel del för att kunna äga en egen häst 

något som kan påverka övriga aktiviteter i vardagen. (Robinson, 1999). Enligt Neumayer & Wilding 

(2005) är det viktigt att ta sig tid att engagera sig i en aktivitet som är av värde för individen. 

Parallellt med att ha häst är det många andra aktiviteter i livet som måste hinnas med. Det kan till 

exempel vara egenvård, hushållsarbete och arbete. Detta bildar vår aktivitetsrepertoar som består av 

våra vanor och rutiner (Håkansson, Dahlin-Ivanoff & Sonn, 2006). Om man har för många aktiviteter 

i sitt liv kan aktivitetsobalans uppstå vilket kan leda till ohälsa (Wilcock, 2006).       
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Bakgrund 

Aktivitet 

Med aktiviteter menar Kielhofner (2008) alla aktiviteter i livet till exempel arbete/lek, rekreation, 

skötsel av personlig vård, fritidsaktiviteter och hushållsaktiviteter. Aktiviteter hjälper oss att få en 

tillfredställande och meningsfull vardag samt att bli delaktiga i ett socialt och kulturellt sammanhang 

(Creek, 2002). Aktivitet är en nödvändig faktor för att vi ska kunna utvecklas och skapa personlighet 

och social identitet. Genom aktivitet lär vi oss nya förmågor (Ibid). Persson (2001) menar att 

aktiviteter skapar resurser, ökar hälsa, välbefinnande samt livskvalitet för individen i det 

sammanhanget han eller hon befinner sig i. För att aktivitet ska kunna uppstå menar Kielhofner 

(2008) att det krävs flera faktorer. Faktorer som påverkar människans aktiviteter är bland annat 

motivation, livsstil, kapacitet samt social och fysisk (Ibid).  

Aktiviteter för med sig utmaningar. Enligt Csikszentmihalyi (2006) behövs en viss skicklighet för att 

klara av att möta dessa utmaningar. Om den egna förmågan är för hög i förhållande till det som skall 

utföras riskerar aktiviteten bli långtråkig. I det omvända fallet att förmågan är för låg i förhållande till 

aktiviteten kan dåligt självförtroende uppstå. Antonovsky, (2005); & Erlandsson & Persson (2005) 

menar att balans mellan aktivitetens svårighet, omgivningens krav och den egna förmågan upplevs 

kontroll. Då utmaningen motsvarar personens handlingsförmåga kan upplevelse av kontroll infinna 

sig. Kontroll är också en förutsättning för flow. 

Aktivitetshälsa 

Wilcock (2006) använder sig av tre begrepp när hon talar om aktivitet och hälsa. Aktivitetsobalans, 

aktivitetsförlust och aktivitetsutanförskap. Aktivitetsobalans kan leda till depression och utbrändhet 

och därmed bidra till sjukskrivningar och ekonomisk förlust för samhället. När inte aktivitetens krav 

möter individens sociala, fysiska och mentala behov, eller när tid för vila saknas kan upplevelse av 

ohälsa uppstå (ibid).  I Socialstyrelsens folkhälsorapport (2009) tas vila upp som en förutsättning för 

att kroppen ska hinna bygga upp resurser så att individen kan möta de krav som finns i vardagen. 

Aktivitetsobalans uppstår enligt Wilcock (2006) om individen inte kan utvecklas och växa som 

människa i sitt aktivitetsutförande. Persson (2001) menar att det är viktigt med balans, 

meningsfullhet och delaktighet i vardagen. Även Kielhofner (2008) menar att balans mellan 

aktiviteter är viktigt och att individen behöver meningsfulla aktiviteter i sitt liv. Dessutom ska det 

vara möjligt att vara delaktig i vardagen och de beslut som tas. Aktivitetsförlust uppstår då yttre 

omständigheter eller krafter hindrar individen från att utföra de aktiviteter som önskas utföra. Ohälsa 
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kan uppstå om de aktiviteter som önskas utföra inte går att utföra. Exempel på yttre omständigheter 

kan vara ekonomiska faktorer eller sjukdom (Wilcock, 2006). Om mycket tid spenderas på 

arbetsaktiviteter kan det vara svårt att få tiden att räcka till sociala aktiviteter. Ett tidskrävande 

fritidsintresse som utövas ensam kan öka risken att hamna utanför i andra aktiviteter som till exempel 

umgås med vänner, gå på bio eller bowla. Finns inte tid till fritidsaktiviteter eller sociala aktiviteter 

kan aktivitetsutanförskap uppstå. Aktivitetsobalans, aktivitetsförlust och aktivitetsutanförskap är 

faktorer som ökar risken för ohälsa och därför är det viktigt att undersöka människors 

aktivitetsmönster (ibid).  

Aktivitetsrepertoar 

De dagliga aktiviteter vi har i våra liv, att gå upp på morgonen, klä på sig, äta frukost, åka till arbete 

och så vidare ger oss en struktur i vardagen (Kielhofner, 2008). Under livets gång ägnar man sig åt 

olika aktiviteter och olika lång tid åt de olika aktiviteterna. Enligt Persson et al (2001) ägnas mer tid 

till rekreation, fritidsaktiviteter och vila i barndomen samt senare i livet. Detta till trots för studier 

som bland annat Law (2002) utfört visar att rekreation och delaktighet i fritidsaktiviteter bidrar till 

ökad livskvalitet och välbefinnande. Alla människor har en unik aktivitetsrepertoar och enligt 

Kielhofner (2002); & Håkansson, Dahlin-Ivanoff & Sonn (2006)  spenderar människor en viss tid på 

varje aktivitet enligt ett speciellt mönster som tillhör våra rutiner. I sin studie menar Håkansson, 

Dahlin-Ivanoff & Sonn (2006) att engagemang i meningsfulla aktiviteter är en viktig och bidragande 

faktor för människor att uppnå balans i vardagslivet genom att möjliggöra utveckling, aktivitets 

självbild, hanterlighet, kontroll och en harmonisk aktivitetsrepertoar. En individs aktivitetsmönster är 

enligt Persson et al (2001) beroende av faktorer som individens valmöjligheter, miljö och 

säsongsförändringar.  

 

Det framgick också i Håkansson, Dahlin-Ivanoff & Sonn (2006) studie att vardagslivets alla 

aktiviteter, arbete, familj, hemmet, fritid och dess aktiviteter formar aktivitetsrepertoaren. 

Aktivitetsrepertoaren är unik för alla och alla upplever olika mycket harmoni och disharmoni i sin 

aktivitetsrepertoar. För de som upplevde disharmoni var arbetet viktigt och tog en stor roll i livet. Det 

tilläts ta det mesta av tiden och energin. Då alla yttre krav spelade stor roll bidrog det till upplevelse 

av att inte ha tid till vila eller lustfyllda aktiviteter de ville hinna med. De som upplevde sin 

aktivitetsrepertoar som harmonisk tyckte att en varierad vardag var viktigt. Det fanns tid till det de 

ville göra och det som måste göras. De satte sig själv i främsta rummet, på så sätt att de hade balans 

mellan arbete, lustfyllda aktiviteter och vila. Även i Erlandsson, Rögnvaldsson & Eklund (2004) 

studie där aktivitetsmönstret hos hundra arbetande gifta kvinnor undersöktes framkom att kvinnornas 
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aktivitetsmönster kunde delas in i tre grupper. Dessa var låg komplexitet, medium komplexitet och 

hög komplexitet. De kvinnor som hade hög komplexitet i sin aktivitetsrepertoar hade många 

aktiviteter samtidigt och de ofta avbröt sina aktiviteter för andra aktiviteter och prioriterade inte 

aktiviteter som var för dem viktiga. Detta gjorde att deras vardag blev mer upphackad. I en studie av 

Matuska & Christiansen (2008) beskrivs olika modeller av livsstilsbalans för att undersöka om 

upprätthållandet av aktivitetsmönstret möter ens biologiska, psykologiska behov i den unika miljön 

man befinner sig i och att detta kan leda till reducerad stress, ökad hälsa, välmående och mer 

livstillfredställelse.  

 

Fritidsaktivitetet 

Fritid är den tid som inte ägnas åt arbete eller skola. Både fysiska och stillasittande aktiviteter räknas 

som fritidsaktiviteter (Friberg & Jonsson, 1999). Exempel på fritidsaktiviteter är att utföra någon 

sport, läsa, spela tv-spel, promenera, sköta husdjur eller umgås med vänner. Precis som Johansson & 

Skiöld Widlund (1994) menar Friberg & Jonsson (1999) att individen mår bättre både psykiskt och 

fysiskt av att vara aktiv på sin fritid. Olika faktorer påverkar vilka fritidsaktiviteter individer ägnar 

sig åt beroende på ekonomiska förutsättningar, utbud av aktiviteter, ålder, kön och tid (Ibid). Det 

saknas ett övergripande sätt att förklara vad fritid är, fritid är ett brett begrepp och kan tolkas på flera 

olika sätt (Lindar, 1999).  Det kan enligt Neumayer & Wilding (2005) definieras enligt koncepten tid, 

aktivitet, attityder och frihet. Tid till att engagera sig frivilligt i en vald aktivitet som ger värde eller 

ger positivt utfall för individen. Enligt Dair, Leffler & Lerners (2002)  ses arbete, familj och religion 

men inte fritidsaktiviteter som en aktivitet som kan skapa mening i människors liv. 

 

Hästen som fritidsaktivitet 

Enligt Svalas (2002) rapport spenderar många barn och ungdomar större delen av sin lediga tid på 

ridskolan eller i stallet som oftast är öppet alla dagar om året från tidig morgon till kväll. Att vara i 

stallet ger barn och ungdomar ett naturligt sätt att ta ansvar. I hennes studie framkom det också att 

ridning är en sport som engagerar hela familjen och är en aktivitet som kan utföras av människor i 

alla åldrar. Att rida och umgås med hästar är inte bara en hobby, det är en livsstil (Ibid). Jones (1983) 

noterade i sin studie att många barn retades i skolan på grund av att de hade hästar som 

fritidsintresse. Bråkenheim (2006) studie visar att stallflickornas verklighet inte bara består av mjuka 

gosiga hästar utan är en hård och tuff verklighet som kräver tålamod och djärvhet. För omvärlden kan 

kärleken till hästen ses som en barnslig men nyttig prövning inför tiden som öm och omvårdande 

maka och moder. Men hon menar att det inte bara är en kärlekshandling utan en självhävdelse och 
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triumf. Hästar är stora, starka och har vildhästens flyktberedskap i blodet. För att vinna hästens 

förtroende krävs prövning av sitt fysiska och mentala mod, sin förmåga att sträcka sig utanför sin 

egen kropps begränsning (Ibid).  

Enligt Håkansson (2010) har studier gjorts för att undersöka om ridning kan relateras till positiva 

hälsoeffekter samt kognitiva effekter. De som hade kontakt med hästar hade lägre nivåer av stress, 

ångest och ökad självkänsla. Kognitivt påvisades inga effekter. I studier av flickor i stallmiljö som 

utfördes av Forsberg (2007); & Chardonnens (2009) främjar stallmiljön utveckling av ledarskap, 

ansvar och handlingskraft. En studie av Håkanson et al (2009) beskriver positiva effekter av ridning 

vid balansproblem och för utveckling av bålstabilitet liksom vid rehabilitering efter 

diskbråckoperation. De ryttare som har ryggproblematik hanterar sina dåliga ryggar genom sin 

regelbundna ridning och upplever att de har mindre ont om de tränar regelbundet med hästens hjälp. 

Vid uppehåll förvärras deras smärtproblematik i nacke och rygg. 

 

Studier som gjorts visar att hästen ger ökad livskvalitet och upplevelse av hälsa. I dagens samhälle 

diskuteras ofta problemet med för mycket stillasittande och brist på utomhusaktiviteter som ett 

folkhälsoproblem. Hästägare har ofta utomhusaktiviteter i sina vardagsaktiviteter. Men att sköta en 

häst är en tidskrävande hobby vilket kan leda till aktivitetsohälsa. Då antalet människor som sysslar 

med hästar ökar är det viktigt för arbetsterapeuter att få en inblick och ökad förståelse i hästägares 

aktivitetsrepertoar samt upplevelser av att ha häst. En förståelse som är viktig om hästar skall kunna 

användas terapeutiskt alternativt i hälsofrämjande syfte i framtiden. Relativt lite forskning görs på 

friska personer utan någon typ av problematik. Det är inte bara viktigt att forska på aktiviteter som 

rehabiliterar människor från sjukdom och skada samt stödjer bibehållandet av nuvarande förmågor. 

Det är dessutom viktigt att forska på aktiviteter som kanske kan förebygga ohälsa. Arbetsterapeuter 

börjar ta en större roll inom området och det finns en stor potentiell nytta att använda sig av hästar. 

Men ännu finns lite forskning.  

 

Syfte:  

Syftet med studien var att undersöka fem hästägares aktivitetsrepertoarer samt upplevelsen av att ha 

häst som fritidsaktivitet. 
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Metod 

Studien har såväl en kvalitativ som en kvantitativ ansats. Med en kvalitativ metod undersöks 

erfarenheter och upplevelser (Eliasson, 1995). Kvantitativ metod används när data utmynnar i 

numeriska observationer eller när data går att transformeras om till siffror, tex tid och antal. Studien 

som gjordes var en tvärsnittsstudie vilket innebär att data samlas in under en viss tidsram (Depoy & 

Githlin, 1999). I detta fall samlades information in under ett tillfälle gällande föregående dygns 

aktiviteter. Genom en semistrukturerad intervju samlades information in om deltagarnas upplevelser 

av att ha häst. 

Urvalsförfarande 

För att få ihop urvalsgruppen användes snöbollsmetoden. En eller flera personer som är intressanta 

för undersökningen eller har kunskap om ämnet väljs ut och föreslår sedan ytterligare deltagare som 

kan vara aktuella för studien (Widerberg, 2002). I detta fall valdes två personer delaktiga i två olika 

ryttarföreningar ut. De hörde sig sedan för och spred ut information om studien till andra inom 

ryttarföreningen som sedan rekommenderade nästa och så vidare. Inklusionskriterier för att delta i 

studien var att deltagarna skulle vara äldre än 18 år och ha egen häst eftersom den som intervjuades 

skulle ha huvudansvaret för sin häst. Antalet respondenter som önskades var 5-6 personer. Vid en 

kvalitativ studie blir resultatet ofta ganska omfattande och tar tid att analysera, vilket gör att det är 

svårt att ha med många deltagare i studien (Depoy & Githlin, 1999). Syftet är att studien ska 

representera den grupp man undersöker (Ibid). Det slutgiltiga antalet respondenter som deltog i 

studien var fem stycken. 

Beskrivning av undersökningsgruppen 

I studien deltog fem kvinnor mellan 20 och 60 år. Två av deltagarna hade föräldrar som sysslade med 

hästar och var uppvuxna på gård. De andra tre började rida i tidig ålder men var inte uppvuxna med 

hästar. En uttryckte att hon var tvungen att tjata sig till att få börja med ridning. Två av deltagarna 

hade sina hästar inackorderade medan de andra tre hade hästarna nära tillgängliga i eget stall. 

Samtliga deltagare har tävlingsridit men för tillfället var det bara två som ägnade sig åt det. Tre av 

deltagarna studerade på heltid och två arbetade varav den ena på heltid och den andra lite mer än 

heltid. 
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Tabell 1. Beskrivning av undersökningsgruppen gällande ålder, sysselsättning, familje- och 

boendeförhållande samt antal hästar och tid som ägnas åt hästaktiviteter. 

 

Deltagare 1 hade fyra egna hästar och tränade två av dem. Utöver det hade de fyra inackorderade 

hästar (se tabell 1). Ibland tränade och tävlade hon hästar åt andra. Antalet timmar de spenderade i 

stallet berodde bland annat på hur mycket tid skolan tog och om det närmade sig tentor. Alla 

deltagare hade hjälp i stallet antingen av de andra som hade sina hästar inackorderade eller 

familjemedlemmar.  

Datainsamling 

Återberättande Dagbok 

Återberättande dagbok användes för att få information kring intervjupersonernas aktivitetsrepertoar 

(se bilaga 1). Med hjälp av återberättande dagbok ges en bild av aktiviteter under dygnets 24 timmar 

och hur de fördelas över tid. En återberättande dagbok används som intervju där frågor ställs kring 

vilka aktiviteter undersökningspersonen genomförde föregående dygn, hur lång tid de tog, var de 

utfördes samt tillsammans med vem. Enligt Pentland et al (1999) har studier gjorts som visar att en 

intervju över aktiviteter under 24 timmar med hjälp av återberättande dagbok är den enklaste och 

mest kostnadseffektiva metoden att mäta hur mycket tid man lägger på aktiviteter. Den återberättande 

dagboken utformades efter Pentland et al (1999) förslag på dagbok. Dagboken bestod av rubrikerna 

”Tid” hur lång tid de spenderade på aktiviteten, ”Aktivitet” vad de gjorde under föregående dygn. 

”Var” aktiviteten genomfördes, ”Vem” man utförde aktiviteten tillsammans med. Det fanns även 

plats för att skriva en kommentar där de fritt kunde formulera vad de tyckte om aktiviteten de 

utförde. Med hjälp av detta ges en bra bild över vilka aktiviteter deltagarna engagerade sig i under ett 

dygn och hur mycket tid de spenderade på de aktiviteterna för att få en bild över 

aktivitetsrepertoaren. Var och vem de utförde aktiviteterna med syftar till att få en bild över vilka 

Deltagare År Yrke/Sysselsättning Familjeförhållande Boendeförhållande Ålder 

då man 

började 

rida 

Antal 

hästar 

Ungefärligt 

antal 

ridtimmar i 

veckan 

Ungefärligt 

antal timmar 

hästrelaterade 

aktiviteter/vecka 

1 22  Studerande Hos föräldrar Gård på landet Uppväxt 

med 

hästar 

4 (8) 12-15 30 - 40 

2 20  Studerande Hos föräldrar Gård på landet Uppväxt 

med 

hästar 

4 4-7 14-23 

3 41  Personlig assistent, 

Undersköterska 

Med familj Villa i litet samhälle 5 år 1 5-6 14-17 

4 32  Studerande Med sambo Hus i litet samhälle 7 år 1 5-6 10-13 

5 60  Arbetsledare/ Chef 

för forskning och 

utveckling 

Med sambo Gård på landet 8 år 5 5-6 15-18 
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miljöer de befinner sig i under ett dygn och hur mycket tid de spenderar ensamma eller med någon 

annan. För att utvärdera om det var en representativ dag i deras liv svarade de i slutet av intervjun på 

om det var en typisk dag i deras liv (Erlandsson, Rögnvald & Eklund, 2004).  

 

Semistrukturerad intervju 

En semistrukturerad intervju användes för att få en bild samt fördjupning av deltagarnas upplevelser 

av att ha häst (se bilaga 2). Intervjun inleddes med att syftet med intervjun presenterades. Därefter 

ställdes frågor kring ålder, sysselsättning och boende. Efter det ställdes frågor efter den 

semistrukturerade egenhändigt komponerade intervjuguiden med 16 frågor. Dessa handlade om hur 

mycket tid som lades på ridning, hur ofta de tränade och tävlade. Även hur ridningen påverkade 

andra aktiviteter i deras liv. För att svara på upplevelsen av att ha häst ställdes frågor kring vad de 

uppskattade med att ha häst och ridning. De fick också svara på om de upplevde att ridningen 

påverkade deras hälsa och i så fall på vilket sätt. Frågorna och följdfrågorna formulerades öppna så 

att intervjupersonen gavs möjlighet att ge rika beskrivningar och inte bara svara ja eller nej för att få 

en så djupgående intervju som möjligt (Kvale, 2009). Genom följdfrågor kunde ytterligare 

fördjupning göras i vissa uttalanden (ibid).  

 

Procedur 

Kontakt togs med två personer som är delaktiga och engagerade i två olika ryttarföreningar i Skåne. 

Anledningen till att de valdes ut var för att de hade positioner inom ryttarföreningarna där de hade 

kontakt med många inom ryttarvärlden i hela Skåne. De informerades både muntligt och skriftligt om 

studiens syfte och upplägg. De informerade och tillfrågade personer som uppfyllde de 

inklusionskriterier som fanns för deltagande i studien. De som var intresserade uppmanades kontakta 

undersökaren via e-post. Sammanlagt fem personer hörde av sig och fick vidare information om 

studien. Då intresse för deltagande kvarstod bestämdes tid och plats för intervju. Deltagarna fick 

själva bestämma var intervjun skulle ske. Samtliga fem som hörde av sig ställde upp på intervju. 

Inför intervjun fick undersökningspersonerna information om hur intervjuerna skulle gå till och 

ungefär hur lång tid de skulle ta. Samt att dagen innan intervjun skulle vara en så representativ dag 

som möjligt i deras liv för att resultatet skulle bli så bra som möjligt. Fyra intervjuer genomfördes 

hemma hos intervjupersonerna men på grund av oväder fick en intervju utföras via telefon. Intervjuer 

inleddes med enkla bakgrundsfrågor som ålder, boende, sysselsättning samt hur många hästar de 

hade. Intervjuerna tog vardera 40 minuter till en timme att genomföra och samtliga intervjuer 

spelades in på en voice recorder. Enligt Malterud (2009) underlättar det för intervjuaren om samtalet 
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spelas in så att intervjuaren kan koncentrera sig på intervjupersonen. Intervjuerna avslutades med att 

undersökningspersonerna tillfrågades om det gick bra att ytterligare kontakt togs om några eventuella 

frågor funderingar skulle uppstå.  

Bearbetning av data 

Återberättande dagbok 

Efter intervjun sammanställdes aktivitetsdagböckerna för att lättare få en överblick över hur många 

timmar som spenderades på de olika aktiviteterna under 24 timmar. Dygnets aktiviteter delades in i 

olika kategorier enligt Persson et al (2001). Dessa är vardagliga aktiviteter, som egenvård och 

hushållsarbete, arbete, lek, rekreation och sömn. Under sammanställningen delades vardagliga 

aktiviteter in i två olika grupper: egenvård och hushållsarbete för att undersöka hur mycket tid som 

ägnades åt egenvård och hushållsarbete. Enligt Pentland et al (1999) är det vanligt att egenvård och 

hushållsarbete bildar två olika grupper. Förflyttning lades till som en grupp då en stor del av dygnet 

ägnades åt detta. Kategorin lek ändrades till fritidsintressen istället för att passa 

undersökningsgruppen. Under egenvård kommer aktiviteter som äta, duscha, klä på sig och borsta 

tänder (Persson et al, 2001). Hushållsaktiviteter är städning, disk, tvätt, strykning etc. Förflyttning 

innebär alla resor som görs med bil, buss eller promenad för att komma till ett mål etc. Arbete och 

skola innebär den tiden som ägnas åt ”betalt” arbete. Rekreation är till exempel att vila, se på tv, läsa 

tidning eller sitta vid datorn och chatta (Ibid). Fritidsintresse är den tid som spenderas på hästar, 

promenader, måla och andra fritidsintressen. Resultatet sammanställdes med deskriptiv statistik. I 

tabell 2 presenteras ”Tid i aktiviteter” Det vill säga de aktiviteter de utförde under dygnet samt hur 

lång tid de tog. Tiden presenteras i kvartar för att underlätta utläsning av resultatet. Tabell 3 

presenterar var de befann sig under dygnet, i vilka miljöer. Tabell 4 presenterar hur mycket tid de 

spenderade ensamma och hur mycket tid de var med någon annan. Tabell 5 presenterar med vem de 

befann sig under dagen. 

 

Semistrukturerad intervju 

Den öppna intervjun transkriberades ordagrant för att stärka analysmaterialets trovärdighet 

(Malterud, 2009). Därefter lästes materialet noga för att identifiera vad som svarar på syftet. En 

innehållsanalys gjordes enligt Lundman och Granheim (2008). Det som svarade på syftet plockades 

ut och sattes i analystabellen. Därefter kondenserades det viktigaste till meningsenheter. Av 

meningsenheterna skapades reflektionskoder, genom att jämföra skillnader och likheter skapades 
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kategorier och till sist teman. Teman som framkom var egen hälsa, personlig utveckling, sociala 

sammanhang och negativa aspekter. Resultatet styrktes med hjälp av citat från intervjuerna.  

 

Etiska överväganden 

En etisk prövning av studien har utförts för att säkerställa att hänsyn togs till mänskliga rättigheter 

och grundläggande friheter. Deltagarna informerades om att studien var frivillig och att de kunde 

avbryta deltagandet när de ville utan att behöva ange eventuella skäl. All information från 

undersökningspersonerna förvarades så ingen obehöriga kunde ta del av det. De informerades också 

om att materialet skulle förstöras efter studiens slut. De fick själva önska plats för intervju för att de 

skulle känna sig så trygga som möjligt. Resultatet av studien redovisas på ett sådant sätt att ingen av 

intervjupersonerna kan identifieras, då inga orter eller personuppgifter tas upp i studien. Risker med 

studien skulle kunna vara att de upplevde det svårt att prata om upplevelser av att ha häst samt berätta 

om sina aktiviteter i livet. Eventuell nytta med studien för undersökningspersonerna är att de själva 

får en bild av hur mycket tid de lägger på olika aktiviteter. 
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Resultat 

Först kommer resultatet av aktivitetsdagboken presenteras under rubriken Aktivitetsrepertoar (se 

tabeller nedan), sedan kommer resultatet av innehållsanalysen att presenteras under kategorin 

Upplevelser av att ha häst. 

Aktivitetsrepertoar 

Tidsåtgång 

Tabell 2. Beskrivning av vilka aktiviteter undersökningspersonerna ägnade sig åt och hur lång tid det 

gick åt till respektive aktivitetsområde. 

 

De rekreationsaktiviteter deltagarna ägnade sig åt var sitta vid datorn, se på tv, fika och läsa. Förutom 

hästarna var, pyssla med kaniner, skriva och promenad med hunden i naturen andra fritidsaktiviteter 

de gärna ägnade sig åt. Samtliga upplevde att de planerade dagens aktiviteter efter hästens behov. 

Majoriteten av deltagarna upplevde att de fick ut allt de behövde av att ha häst, de fick motion, vila, 

utmaning, utvecklas, naturupplevelser och socialt umgänge. Ändå hade flertalet av deltagarna i 

studien tyckt att det hade varit roligt att hinna med fler fritidsaktiviteter. Dock kunde ingen av dem 

tänka sig att dra ner på tiden i stallet.  

”(…) Tiden räcker inte till på långa vägar. Man behöver tid än bara till ridning.”  
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Deltagarna upplevde att det var positivt att ha mycket att göra eftersom de var tvungna att vara 

tidseffektiva, ha disciplin och planera sin tid vilket de upplevde att de hade nytta av i andra aktiviteter 

i livet. Det som upplevdes negativt var att de inte så ofta hann med städning och sociala aktiviteter. 

Restiden upplevdes som både negativt och positivt då de upplevde att de spenderade mycket tid på 

resor varje dag som de gärna hade lagt på andra aktiviteter. Men då det gavs tid till att plugga på 

bussresorna kunde de göra annat när de kom hem.  

” (…) Eftersom jag har långt till skolan och hästarna all ledig tid så blir det att man får plugga på 

bussresorna.”  

Samtliga deltagare i studien upplevde att det krävdes mycket pusslande av tid för att vardagens 

aktiviteter skulle gå ihop. Det krävdes mycket planerande och kommunikation med 

familjemedlemmar för att få ihop vardagen. Deltagarna uttryckte att alla aktiviteter måste hinnas 

med; Skola/arbete, matlagning, dusch, städning, hästarna/stallet och barn. Det gällde att vara 

tidseffektiv. Många av dem planerade hela tiden och var alltid ett steg före ifall oförutsedda händelser 

inträffade. De aktiviteter som prioriterades bort var sociala aktiviteter, som middagar, fika, bio, 

bowling, kulturevenemang och shopping mm. Men även städning var lågt prioriterat bland deltagarna 

i studien.  

” (…) Jag prioriterar inte bort aktiviteter, jag planerar in så att jag får med allting så jag prioriterar 

inte bort. Jag är en femma på att planera” 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Var aktiviteterna genomförs 

Tabell 3. Beskrivning av vilka miljöer undersökningspersonerna befann sig i under ett dygn och hur 

lång tid som spenderades i den miljön.  

 

Hemmet var den miljö som deltagarna spenderade mest tid i men där inkluderades tiden de sov. 

Arbete och skola var den miljö de spenderade näst mest tid förutom deltagare 4 och 5 som arbetade 

hemma den dagen. Under övrigt hamnade miljöer som att vara på ett fik, dramalektion, bibliotek, 

körskola, promenad med hund och träning i ridhuset.  

Tid som spenderades med sällskap och ensam 

Tabell 4. Beskrivning av hur mycket tid de spenderade med andra människor och hur mycket tid de 

spenderade ensamma under dygnets vakna timmar. 
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Majoriteten av deltagarna upplevde att hästaktiviteter ofta var ganska osociala. Trots att det finns 

andra människor i stallet är man så fokuserad när man rider, mockar eller umgås med hästen att det 

samtidigt bev väldigt ensamt. Samtidigt upplevde de att hästarna bidrog till möjlighet att träffa nya 

människor på tävlingar och träningar med samma intresse som en själv. Men det upplevdes också 

som skönt att kunna gå ut i stallet och få vara ifred ett tag, en chans att få lov att vara osocial. 

Vem de spenderade sin tid med 

Tabell 5. Beskrivning av vilka människor de umgicks med under den tid de inte var ensamma under 

dygnets vakna tid.  

 

De personer de umgicks med under dagen var mest närstående, arbetskollegor och vårdtagare. 

Stallkompisar var de personer som delades stall med. Någon att diskutera och rida ut med, samt 

någon som kunde hjälpa till att ta hand om hästen. Medan ryttare var andra människor som tränade i 

ridhuset samtidigt som en själv.  

Den enda kommentarer som kom fram ur aktivitetsdagboken var att efter ett ridpass tyckte en av 

deltagarna att ”det hade gått bra och hon var nöjd.” 

 

Upplevelser av att ha häst 

Egen hälsa 

Några av deltagarna upplevde det som en form av verklighetsflykt där de fullständigt kunde koppla 

av. De kunde smita till en annan värld när vardagen var jobbig. När de kom ut i stallet släppte de alla 

problem och kunde vara här och nu i stunden. När de kom in igen från stallet upplevde de att de 

lättare kunde ta tag i problem. 

”(...) Med tanke på all press man har från skolan och omgivningen så är det skönt att kunna gå ut i 

stallet för hästen ställer inga krav och den dömer inte.” 

Med vem de befann sig med under dagen 

Deltagare 1 Deltagare 2 Deltagare 3 Deltagare 4 Deltagare 5 

Familjemedlemmar Familjemedlemmar Sambo Sambo Sambo 

Handledare Kursare Vårdtagare Kursare Ryttare 

Vårdtagare Elever/Barn Stallkompisar Stallkompisar  

Vänner     
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Alla deltagarna i studien uttryckte att det gav en frihetskänsla, de kände sig positiva, glada och 

harmoniska när de kom in från stallet. Även när det inte gick så bra som de önskade kände de sig 

glada ändå. Att vara i stallet och att rida gjorde dem mindre stressade och rastlösa. De sov bättre och 

kände sig lugnare. Om de inte varit i stallet under en tid kunde de känna sig rastlösa.  

”(…) Går det en hel vecka utan att få rida inför en tenta då är jag väldigt mycket mer stressad och 

orolig, svårt att sova.”  

Det var betydelsefullt för majoriteten att de flesta hästaktiviteter var ute i friska luften och i naturen 

som skog och ängar. Det gav en lugnande och fridfull känsla. Vilket gjorde att det viktigaste inte var 

att rida utan bara att gå till stallet, vara ute och pyssla med hästen eller mocka. 

”(…) För dem som håller på med detta så har det ju enorm betydelse och att om man rider eller inte 

rider det är inte alltid det viktigaste. Det är ju en livsstil kan man säga.” 

Personlig utveckling  

Alla deltagarna i studien upplevde att det var oerhört viktigt för dem att ha häst. Det gav dem en 

känsla av samhörighet, kontroll och delaktighet. Genom att samarbeta med hästen för att uppnå ett 

mål skapades en samhörighet och förståelse. När målet uppnåddes och de kände hur bra de fungerade 

i team ville de upp igen för att lyckas ännu en gång vilket gav självförtroende och självkänsla. 

Eftersom en häst inte kan tvingas till något uppstod ett samarbete som de upplevde att de kunde ha 

nytta av i andra situationer vilket också gjorde att de hela tiden lärde sig något nytt. Det gjorde att 

deltagarna kände sig skickliga. Det fanns en upplevelse av utveckling på många plan både när det 

gällde tålamod, förståelse och förmåga att lyssna.  

Deltagarna uttryckte att de hade lättare att hantera okända situationer eftersom de hade en 

grundtrygghet som gjorde att de kände sig säkra. De upplevde att tidigt ta ansvar för någon annan och 

hela tiden sträva mot mål och utvecklas har bidragit till att de, även när de hamnar i en okänd 

situation vet att de kommer att klara av utmaningen.  

”(…) Generellt ger det mig en trygghet som påverkar mig i skolan och ute bland vänner. Det är lätt 

att man tar tag i saker. Det gör att man har lätt för att ta en ledarroll.” 

Flertalet av personerna i studien upplevde att hästaktiviteterna gav tillräckligt med fysisk aktivitet så 

de behövde inga andra fysiska fritidsintressen. Även motionsformen upplevde de som roligare än 

cykla eller springa. De upplevde att de blev fysiskt trötta av att rida men att de samtidigt blev 
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piggare. Det kunde vara segt att komma ut i stallet ibland när det var mörkt och kallt speciellt när de 

var trötta efter en dag i skolan eller på arbetet. Men de upplevde att när de väl kommit ut gick det bra 

och var roligt. De visste att de skulle må bra bara de kom ut i stallet och efteråt skulle de må ännu 

bättre. Efteråt kände de sig nöjda med sig själva när de kom in från stallet. De upplevde att ridningen 

var ett bra komplement till mycket stillasittande arbete framför datorn. En av deltagarna som har 

Ischias upplevde att när hon hade varit ute och ridit kändes hennes rygg bättre.  

”(…) Man blir fysiskt trött av att rida. Man mår bra efteråt. Friskluft så jag mår bra, jag känner mig 

fräschare när jag kommer in och känner att man verkligen gjort någonting.” 

Sociala sammanhang 

Majoriteten i studien upplevde att de hade svårt att hinna med att träffa vänner. De flesta tyckte också 

att det var ganska osocialt att syssla med hästar. Men samtidigt upplevde de att det ökade deras 

sociala kontext då de träffade nya människor på träningar och tävlingar. Samtidigt var där några av 

deltagarna som upplevde att komma ut i stallet var en chans till att vara i fred eftersom de inte alltid 

orkade vara sociala.  

 

Negativa aspekter 

Många av deltagarna upplevde att det var väldigt dyrt att ha häst och det var negativt att det kostade 

mycket. Men de uttryckte också att de gärna spenderade pengarna på sina hästar och på sitt intresse. 

Det gjorde att de kanske inte kunde åka på semester så ofta men det gjorde inget. En av deltagarna 

poängterade också att det finns risker med att ha häst som hobby, kanske en ökad risk jämfört med 

många andra fritidsintressen. Vilket gör att det krävs vakenhet och uppmärksamhet. Vilket ökade 

lyhördheten. 

Det upplevdes också som att det fanns mycket fördomar och orättvisor när det kom till hästsporten. 

För de här människorna är det en livsstil men de upplevde att de ofta möttes av människor som är 

oförstående.  

”(…) Det är orättvist att det är Sveriges näst största sport och ändå står där nästan inget i 

tidningarna eller visas tv program om det. Det kan jag reta mig på. Orättvisan, att det inte är värt 

något för resten.”  
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Diskussion  

Metoddiskussion 

I studien användes två inklusionskriterier att deltagarna hade egen häst samt vara över 18 år. 

Urvalskriteriet utökades till alla över 18 år med häst på grund av för få deltagare i studien. Det hade 

varit intressant att undersöka vad hästen betydde för de under 18 år också. De hade kanske haft en 

helt annan aktivitetsrepertoar än deltagarna i studien. Men det kan tänkas att det inte är så många 

under 18 år som har helt ansvar för ett djur då de inte är myndiga. Snöbollsmetoden är bra att 

använda då man kan nå ut till flera människor som är intressanta för studien som man annars inte 

kommit i kontakt med (Widerberg, 2002). Men då man använder snöbollsmetoden är det svårt att 

veta hur stort bortfallet i studien är och vad möjligtvis det bortfallet skulle kunna bero på. Att 

deltagarna i studien bara var kvinnor kan bero på att ridning är ett fritidsintresse som domineras av 

kvinnor. Enligt Forsbergs (2007) studie är killar som har hästar som fritidsaktivitet mycket mer 

tävlingsinriktade och inte lika inriktade på att pyssla med sina hästar. Resultatet av 

aktivitetsrepertoaren och upplevelsen av att ha häst hade därför kanske sett helt annorlunda ut om 

även killar deltagit i studien. En av intervjuerna utfördes via telefon. Hur detta har påverkat 

respondentens svar kan vara svårt att avgöra. Det går inte att utesluta att resultatet påverkats. Men då 

deltagaren själv föreslog att intervjun skulle utföras på detta vis och uttryckte att det gick bra bör det 

inte ha påverkat studien. Dessutom skiljde sig inte respondentens svar från de övriga utan det var 

relativt likadana svar som framkom. 

Enligt Eliasson (1995) står kvalitativa metoder för kunskapssökande som riktar sig empatiskt mot 

personens egna erfarenheter. Kvalitativa metoder har enligt Taylor (2007) lågt evidensvärde eftersom 

upplevelser inte kan mätas. Då upplevelser undersöks ges utrymme för variationer vilket gör att 

forskningsprocessen inte är lika standardiserad som andra forskningsprocesser (Backman, 2008). 

Men enligt Kvale & Brinkmann (2009) är denna metod lämplig, då man vill förstå en annan 

människas livssituation, beskriva hennes upplevelser och därefter tolka den. I studien användes både 

kvalitativ och kvantitativ metod vilket många gånger kan komplettera varandra. Att blanda kvalitativ 

och kvantitativ metod kan vara ett sätt att berika forskningen, och de två metoderna kan komplettera 

varandras styrkor och svagheter (Gelo, Braakmaan & Benetka, 2008).  

Genom bandinspelning av intervjuerna och noggrann transkribering styrks studiens trovärdighet 

(Lundman & Granheim, 2008). Trots att innehållsanalysens alla steg följdes noggrant kan det inte 

försäkra att resultatet stämmer fullständigt eftersom upplevelser enligt Lundman & Granheim (2008) 
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kan tolkas på många sätt. För att få ett så trovärdigt resultat som möjligt skulle helst fler personer var 

för sig analyserat materialet. I detta fall läste och tolkade författaren själv materialet och fick stöd av 

handledaren som läste igenom materialet. Med hjälp av citat stärktes resultatets trovärdighet (Ibid).  

Den återberättande dagboken gav en bra bild över ungefär hur mycket tid deltagarna spenderade på 

olika aktiviteter en typisk dag i deras liv. Resultatet presenterades i en tabell där det tydligt syntes hur 

mycket tid som spenderades på de olika aktiviteterna. Då tiden delades in i kvartar blev inte resultatet 

exakt. Men eftersom det var en återberättande dagbok, det vill säga att de berättade om dagen innan 

intervjun kan det tänkas att de inte exakt kom ihåg hur mycket tid de spenderade på de olika 

aktiviteterna. Det som i efterhand var svårt att mäta och analysera var sömnen, eftersom dagboken 

började från det att de gick upp till att de la sig igen blev sömnen missvisande eftersom de kanske 

inte går upp exakt samma tid varje dag. Om de går och lägger sig tidigt en kväll för att de ska upp 

extra tidigt nästa dag visar resultatet att fler timmar spenderades med att sova. I studien framkom det 

att deltagare 4 sov närmare tio timmar vilket kanske inte alls stämde. Därför hade det gett ett 

tillförlitligare resultat om de hade fyllt i dagböckerna under dagens gång samt att de fyllt i dagboken 

under 48 timmar (Ellegård & Wihlborg, 2001).  Alla deltagarna upplevde att det var en representativ 

dag i deras liv, men en representativ dag i deras liv kunde se ut på många sätt. Då de som gick i 

skolan ibland hade självstudier och de som arbetade ibland arbetade hemifrån var det också 

representativa dagar. Tre av deltagarna uppgav att de i vanliga fall spenderade mer tid på att resa till 

och från arbete och skola. Av den anledningen blev restiden missvisande när de i intervjun berättade 

om att de gärna dragit ner tiden på förflyttning för att hinna med andra aktiviteter. 

  

Resultatdiskussion 

Aktivitetsrepertoar 

Trots att alla deltagarna i studien spenderade flera timmar i stallet upplevde allihop att de skulle 

behöva mer tid till sitt intresse. Det kan bero på att det alltid finns något att göra i stallet, det är inte 

bara hästen som ska ridas. Stallet ska skötas, tid till att pyssla om hästen lite extra, utrustning ska 

putsas och allt annat runt omkring som måste göras. Majoriteten i studien upplevde det som ett 

heltidsjobb att ha häst. Hade de spenderat mer tid i stallet på vardagarna hade de varit tvungna att ta 

bort andra aktiviteter. Om aktiviteter tas bort till förmån för andra aktiviteter kan aktivitetsobalans 

och aktivitetsförlust uppstå (Wilcock, 2006). Eftersom det var de sociala aktiviteterna de drog ner på 

kan det tänkas att aktivitetsutanförskap kan uppstå eftersom de inte kan följa med vänner ut på olika 
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aktiviteter varje gång (Ibid). Resultatet av dagboken visade att en av deltagarna spenderade flera 

timmar till förflyttning. Men även de som spenderade mindre tid till förflyttning hade velat korta ner 

restiden så att de kunnat ägna tiden till andra aktiviteter. För de som vill syssla med hästar men inte 

har den orken att planera sin tid eller inte vill prioritera bort andra aktiviteter finns alltid ridskola en 

till ett par gånger i veckan. Ett annat alternativ kan vara medryttare vilket reducerar antalet dagar med 

ansvar för hästen. Då undviks huvudansvaret och aktivitetsutförandet anpassas efter egen förmåga.  

 

Deltagarna uttryckte att de inte prioriterade bort aktiviteter utan alla aktiviteter måste hinnas med; 

Skola/arbete, matlagning, dusch, städning, hästarna/stallet och barn. Det styrks av Håkansson, 

Dahlin-Ivanoff & Sonn (2006) studie där vardagslivets aktiviteter tar stor del av dygnet och det är 

något som måste utföras. Det kräver engagemang i de aktiviteter som är en del av ens rutiner och 

formar aktivitetsrepertoaren. Alla människor har en unik aktivitetsrepertoar och enligt Kielhofner 

(2002); & Håkansson, Dahlin-Ivanoff & Sonn (2006)  spenderar människor en viss tid på varje 

aktivitet enligt ett speciellt mönster som tillhör våra rutiner. Genom att planera sin vardag hinner 

deltagarna med det de måste utföra. Det kan tänka sig att deltagarna har en rutin som passar dem och 

deras liv. Enligt Persson et al (2001) ägnas mer tid till rekreation, fritidsaktiviteter och vila i 

barndomen samt senare i livet. Men deltagarna i studien spenderade en hel del tid till fritidsaktiviteter 

och lite mindre tid till hushållsaktiviteter. Trots att de hade många aktiviteter under dygnet upplevde 

de ändå att de mådde bra. Detta styrks av en studie av Law (2002) som visar att rekreation och 

delaktighet i fritidsaktiviteter bidrar till ökad livskvalitet och välbefinnande.  

 

Upplevelser av att ha häst  

Svalas rapport (2002) visar att rida och umgås med hästar inte bara är en hobby, det är en livsstil 

Deltagarna i studien menade på att det inte bara tycker att det är ett fritidsintresse, det är mycket mer. 

Att ha någon att gå till varje dag som är beroende av ens hjälp. Eftersom hästar är en tidskrävande 

fritidsaktivitet påverkade det vardagen på många sätt. De var bland annat tvungna att planera mycket 

för att få vardagen att fungera. I Svalas rapport (2002) framkom att ridning är en aktivitet som 

engagerar hela familjen. Deltagarna i studien menade att kommunikation med övriga 

familjemedlemmar var viktig. Även om det bara en i familjen har häst som fritidsaktivitet krävs det 

att alla engagerar sig för att få vardagen att fungera. Att ha ett djur är ofta det som håller ihop en 

familj, det får familjen att samlas kring något. Det ger något gemensamt att prata om och ett djur 

skapar ofta mycket skratt och glädje (Cain, 1983). 
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För deltagarna i studien var inte det viktigaste att tävla utan att utvecklas tillsammans med hästen 

som ett team. Arbin (2006) menar att hästen skall ses som en samarbetspartner, för att utvecklas 

arbetar man tillsammans. Samspelet och att få det att fungera med hästen var viktigt. När tankar på 

allt annat släpps och är här och nu med hästen uppnås harmoni och samspel mellan häst och ryttare 

(Swift, 1987) vilket kan skapa flow (Csikszentmihalyi, 2006). Då blir aktiviteten meningsfull och 

välmående uppstår (Antonovsky, 2005). Tränaren ger ryttaren feedback och beröm, ryttaren ger 

hästen feedback och beröm. Det kan tänkas att för dem som inte tävlar uppstår inte samma sporre 

som för tävlingsryttare. Eftersom de inte får feedback och uppmuntran med träning och tävling på 

samma sätt. Då skulle enligt Csikszentmihalyi (2006) inte meningsfull aktivitet uppstå. Trots det 

finns det tusentals ryttare i Sverige enligt Sveriges ridsportsförbund (2008) som ägnar sig åt 

hobbyridning. Resultatet av Svalas (2002) rapport visar att många barn och ungdomar spenderar 

större delen av sin lediga tid i stallet utan att tävla. Det måste vara något som motiverar att gå ut i 

stallet igen förutom motivationen till tävling. Deltagarna menade att även om de inte tävlade satte de 

upp mål för sig själv och hästen för att hela tiden utvecklas vilket ger en sporre att fortsätta.  

Deltagarna upplevde att de lättare kunde ta tag i problemen när de varit i stallet. Det är viktigt att 

hitta aktiviteter som underlättar förmågan att hantera vardagen för varje individ (Csikszentmihalyi, 

2006).  

Att lyckas gav deltagarna ökat självförtroende och självkänsla. De lärde sig hela tiden något nytt. Det 

gjorde att deltagarna kände sig skickliga. Detta styrks av MacKinnon et al (1995) studie där de fann 

att terapeutisk ridning för barn med cerebral pares gav psykologisk förbättring i form av 

självförtroende, motivation, självkänsla, samarbete och entusiasm. Enligt en studie av Forsberg 

(2007) skapar sig flickor en identitet i stallet. De utvecklas och blir handlingskraftiga, kompetenta 

och effektiva. Hon menar att dessa egenskaper gör hästtjejer till lämpliga chefer och ledare.  

Då hästar trots allt är stora och starka kan ouppmärksamhet lätt leda till olyckor om inte försiktighet 

iakttas. Av den anledningen är också många rädda för hästar. Den rädslan kan vara det som skapar 

oförståelsen som deltagarna i studien upplevde. Det är viktigt att därför vara lyhörd och fokuserad så 

olyckor förebyggs. Sen finns alltid en risk eftersom hästar kan bli rädd för saker (Arbin, 2006). Men 

riskerna kanske uppvägs av nyttan med aktiviteten.  

Människor med husdjur till exempel en häst behöver gå ut och ta hand om den flera gånger om dagen 

vilket gör att hästmänniskor får in utomhusaktiviteter i sina vardagsaktiviteter. Deltagarna i studien 

tyckte om att gå ut på promenader i naturen. Brist på utomhusaktiviteter är ett folkhälsoproblem 

enligt Norling, 2001. Människan har ett basbehov av att vara ute i naturen då naturen påverkar vårt 
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beteendemönster, vår livsstil och ger oss kraft att orka med stressen i vardagslivet (Norling, 2001). I 

dagens samhälle är människans aktivitetsrepertoar mycket mer stillasittande eftersom vi sällan måste 

anstränga oss för att tillfredställa våra basala funktioner. Människor har blivit mer bekväma och 

risken för ohälsa ökar med inaktivitet (Johansson & Skiöld Widlund, 1994).  

Resultatet visade att deltagarna i studien upplevde att när de var i stallet och red kände de sig mindre 

stressade. De sov bättre och kände sig lugnare. Enligt Johansson, & Skiöld Widlund (1994) 

producerar kroppen endorfiner vid aktivitet det gör att kroppen mår bra och blir piggare. Det 

underlättar fokusering och prestation i skola och på arbetet. Socialstyrelsen (2009) menar att stress 

orsakas av obalans mellan krav från omgivningen och vår förmåga att hantera dem. I dagens 

samhälle är sjukskrivning till följd av stress vanligt och fortsätter öka. När man klappar ett djur 

frisätts hormonet oxytocin, det är ett hormon som gör oss lugnare och gladare (Nihlén, 2009). Enligt 

Håkanson (2010) studie påverkar djur människors hälsa både direkt och indirekt. Den direkta 

påverkan sker genom beröring, fysiskt, emotionellt och genom rörelse. Den indirekta påverkar 

genom det sociala stödet, den sociala roll man får, intressegemenskapen runt djuret och den 

livsstilpåverkan som djurkontakten medför.  

En av deltagarna har ischias och upplevde att det kändes bättre efter att hon ridit. Rees, (1993) menar 

att tillsammans med en häst förstärks ens förmågor och kan utför mer än på egen hand. Detta styrks 

av Håkanson et al (2009) studie där ryttare med dåliga ryggar upplevde mindre smärta om de tränade 

regelbundet och vid uppehåll förvärrades smärtan. Svenska ridsportförbundet [SRF] rapport från 

2008 visar att hästsporten är en populär aktivitetsarena för personer med funktionshinder. Eftersom 

de klarar av mer på hästryggen kan det tänkas att människor med funktionshinder får uppleva saker 

de aldrig kunnat göra utan hästen. Wennberg (2006) förklarar att det inte handlar om individens 

fysiska styrka eftersom hästen lyder ens minsta vink, utan förmågan att hantera kraften som hästen 

erhåller. Det finns enligt SRF (2008) rapport handikappridning på cirka 250 ridskolor i Sverige. 

Ungefär 4000 ryttare med funktionshinder tränar och tävlar med hästar. Ridning är den största 

handikappsporten. Då hästar tycks ha en god inverkan på människors hälsa skulle det kanske vara av 

nytta att använda hästen mer inom vården.  Enligt Nihlén (2009) ligger Sverige ganska långt efter i 

utvecklingen av att använda djur i vården, många andra länder har använt sig av djur i vården mycket 

längre än oss. De senaste åren har man börjat införa motion på recept - ”djur i vården” eller ”natur i 

vården” tycker han skulle kunna vara bra komplement. Om människor får in mer fritidsaktivitet och 

friskluft i sin vardag skulle det kunna vara ytterligare ett sätt att öka hälsa och livskvalitet i dagens 

samhälle. Bracher (2000) kommer i sin studie fram till att då arbetsterapeuter arbetar för att främja 
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hälsa och välmående för människor i alla åldrar genom att använda meningsfulla aktiviteter som 

medel eller mål har vi ett alldeles unikt synsätt och mycket att bidra med. 

Konklusion 

I studien framkom det att skillnaden i aktivitetsrepertoaren bland deltagarna inte var så stor trots stor 

åldersskillnad bland deltagarna. Tidseffektivitet och att planera upp sin tid var något alla upplevde att 

de var duktiga på. Alla deltagarna upplevde att de hade stor nytta av det de lärde sig i arbetet med sin 

häst i andra situationer i livet som till exempel i skolan och på arbetet. Det är viktigt att inte bara se 

människor som sysslar med hästar som en grupp där alla gör likadant för att få tiden att gå ihop. Av 

den anledningen bör man titta på hur de olika individerna gör. Eftersom de spenderade relativt 

mycket tid per dag åt sin fritidsaktivitet kan man tänka sig att de måste vara duktiga på att planera för 

att hinna med allt. Kanske är det inte är ett fritidsintresse som passar alla. För de som inte vill eller 

kan lägga ner så mycket tid på en hobby men trots det vill syssla med hästar kan ridskola vara ett bra 

alternativ.  
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Bilaga 1 

Aktivitetsdagbok 

 

 

 

 

 

 

Tid Aktivitet Var befann  Med vem Kommentar 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfakta 

 

 Ålder 

 Kön 

 Sysselsättning 

 Boende 

 

 

Öppna Intervjufrågor: 

 

 Hur länge har du varit aktiv inom ridning? 

 Hur kom det sig att du började med ridning? 

 Vad är det som du uppskattar med ridning?  

 Hur ser stallsituationen ut? Hur långt har du till hästen? 

 Tävlar du? 

 Om ja, Hur ofta tävlar du och varför? 

 Hur många hästar har du? 

 Hur ofta rider du? 

 Hur mycket tid lägger du på ridning varje vecka? 

 Upplever du att du har tillräckligt med tid till ditt intresse? 

 Påverkar ridningen din tid för studier/andra aktiviteter? På vilket sätt? 

 Har du några andra fritidsintressen? 

 Hur tycker du att ridningen påverkar din sömn, hälsa, socialt eller något annat? 

 Känner du att du kan utföra de aktiviteter du vill utföra? (om nej vad skulle du vilja 

göra?) 

 Känner du att du prioriterar bort andra aktiviteter i vardagen (för att kunna rida)  

- Om Ja, vilka? 

 Om du fick möjlighet att förändra något i din vardag vad skulle det då vara? 

 


