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Sammanfattning 

Bakgrunden till studien bygger på en önskan om att hela befolkningen ska ha en god 

hälsa. Även de grupper i samhället som har någon form av funktionsnedsättning. För att 

främja en god hälsa har djur länge visats sig ha en god påverkan på människans hälsa, 

framförallt hästen. I ett folkhälsovetenskapligt intresse att arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande är det med ett stort intresse att undersöka hur hästen påverkar 

människans hälsa. I föreliggande studie har syftet varit att studera hur deltagarna med 

någon form av funktionsnedsättning i den dagliga verksamheten ”hälsa med hästkraft” 

upplever hur hästen påverkar deras hälsa. Metoden som använts för att undersöka 

följande syfte har varit kvalitativ metod, och genomförts med sex stycken deltagare i två 

fokusgruppsintervjuer.  I resultatet framkom det hur hästen främjat och bidragit till 

individernas hälsoupplevelser, både psykiskt och fysiskt samt dess sociala och 

personliga utveckling. Resultatets slutsats presenterar att hästen kan användas och 

benämnas som en hälsofrämjande resurs, och att ytterligare användning av hästen och 

forskning inom området kan göra att fler kan leva ett hälsosamt liv. 
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Abstract 

The background of the study is based on the desire of a healthy population. Even those 

groups in society who have some form of disability. To promote good health, animals 

have for a long time been proven to have a good impact on human health, especially 

horses. In a public health interest to preventing and promoting health, is it of great 

interest to investigate how the horse effect human health. The purpose of this essay has 

been to study how participants with forms of disability in the daily activity "Health with 

Horsepower" experience how horses contribute to their health. Used method in the 

investigated purpose has been a qualitative method and implemented with six 

participants in two focus group interviews. The result emerged how the horse promoted 

and contributed to the health experiences of the human, both psychologically and 

physically, as well as in social and personal development. The result concludes that the 

horse can be used and called a health promotion resource, and further use of horses and 

research in the area can allow more people the opportunity to live a healthy life. 
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Förord 

Genom hela mitt liv har jag levt och tävlat med hästar. Hästar har för mig alltid varit en 

starkt bidragande faktor till god hälsa, och att skiva en uppsats om hästar var därmed 

självklar när den dagliga verksamheten ”Hälsa med hästkraft” önskade att någon skrev 

om deras verksamhet. Jag valde då utifrån mitt egna intresse att lägga ett stort fokus på 

hästarnas betydelse. Det har varit väldigt intressant att få ta del av andra individers 

upplevelser och jag vill säga ett stort varmt tack till alla deltagare som ställt upp i 

intervjuerna och gjort studien möjlig, lika så till handledare Petra som handlett med stor 

pedagogisk förmåga. Extra stort tack till min fantastiska familj som gjort det möjligt för 

mig att studera och ägna all övrig tid till min stora passion hästar.  

Stockamöllan 2018-05-03  

Victoria von Saurau 
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1. Inledning 

I Sverige har ca 21% av befolkningen någon form av funktionsnedsättning 

(Folkhälsomyndigheten, 2016), som definieras med att det finns en försvagning i den 

fysiska-, psykiska- eller intellektuella funktionsförmågan (Socialstyrelsen, 2001).  

Personer med funktionsnedsättning uppger i Sverige sig ha en sämre självkänsla och 

möjlighet till utbildning, samt ekonomiska förutsättningar (Folkhälsomyndigheten, 

2016). Det är därmed viktigt att personer med funktionsnedsättning får rätt stöd av 

samhället. För att ge personer med funktionsnedsättning rätt stöd, så har Sverige lovat 

att följa FN:s standardregler, om bland annat delaktighet och jämlikhet för människor 

som har en funktionsnedsättning (Lundquist & Wanneberg 2014). För att stödja 

personer med funktionsnedsättning så har det skapats ett antal lagar och regler i Sverige. 

Några av dessa lagar är SOL som står för Socialtjänstlagen (Sveriges Riksdag, 1993), 

samt HSL det vill säga Hälso- och sjukvårdslagen (Sveriges Riksdag, 1982). Vidare 

finns LSS vilket betyder lagen om stöd och service till vissa personer med 

funktionsnedsättning (Sveriges Riksdag, 1993) samt LASS som är lagen om 

assistansersättning (Sveriges Riksdag, 1993).  

Trots Sveriges lagar och regler som ska stödja personer med någon form av 

funktionsnedsättning, uppger Folkhälsomyndigheten i folkhälsoenkäten Hälsa på lika 

villkor (2004) att personer som har en funktionsnedsättning upplever en sämre hälsa 

jämfört med övriga befolkningen. Personer med funktionsnedsättning har bland annat 

en lägre grad av sysselsättning, avsaknad av praktiskt stöd, samt är i högre grad utsatta 

för kränkande behandling. Det genererar en ökad risk för fysisk och psykisk ohälsa, 

vilket till stor del behandlas med medicinering (Folkhälsomyndigheten, 2016). Enligt 

statens folkhälsoinstitut (2016) är det tio gånger vanligare med en sämre hälsa bland 

personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen. Det betyder att 

nästan var femte person med funktionsnedsättning uppger att de har en dålig hälsa. 

Däremot beror i flertalet fall inte den sämre hälsan på funktionsnedsättningen i sig, utan 

på riskfaktorerna till ohälsa, kopplade till livsvillkor för en person med 

funktionsnedsättning. För att förbättra hälsan hos personer med funktionsnedsättning är 

samhälleliga insatser och meningsfulla verksamheter av stor betydelse för hälsan hos de 

personer som har en funktionsnedsättning (Folkhälsomyndigheten, 2016). I 

föreliggande studie anses därmed fyra folkhälsopolitiska målområden extra viktiga för 

en god hälsa hos personer med funktionsnedsättning, de målområdena är delaktighet 

och inflytande i samhället, fysisk aktivitet och ekonomiskt och sociala förutsättningar 

samt hälsa i arbetslivet (Folkhälsomyndigheten, 2017).  

Som ett arbete för personer med en funktionsnedsättning finns daglig verksamhet som 

ska främja hälsa och välbefinnande, samt skapa en inkludering i samhället (Davidsson, 

2007). Idag finns det olika dagliga verksamheter med målet att vara en meningsfull 

sysselsättning eller en språngbräda ut i arbetslivet (ibid). En daglig verksamhet ska 

skapa insatser som ger personer med funktionsnedsättning möjlighet till arbete, och 

utveckla individen på ett sätt som ska generera nya kunskaper och färdigheter som den 

tidigare inte haft (Grunewald & Leczinsky, 2008).  En daglig verksamhet som 

inkluderar djur och natur anses kunna ge positiva effekter på både fysiskt och psykiskt 

hälsa (Jordbruksverket, 2011).  En daglig verksamhet som erhåller djur och natur tyder 

på en ökad gemenskap, känsla av sammanhang och fysisk samt psykiskt välbefinnande. 

Genom att individen upplever främjande egenskaper av djur och natur bidrar det till en 
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god hälsa och livskvalité, som kan genomföras som en ”grön omsorg” som 

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) valt att definiera som ”meningsfull sysselsättning på 

gårdar i lantlig miljö för människor med särskilda behov” (Abramsson, 2008). Utifrån 

bakgrunden och vikten av att främja hälsan hos personer med funktionsnedsättning är 

det av intresse att studera hur hälsan upplevs hos deltagarna i den dagliga verksamheten 

Hälsa med hästkraft. 

 

2.0 Litteraturgenomgång  

2.1 Hälsa 

Hälsa är enligt Palmblad och Eriksson (2014) i ständig föränderlig betydelse.  Hälsa är 

ett komplex begrepp att beskriva och kan förklaras utifrån olika synsätt.  Tidigare har 

hälsa beskrivits utifrån ett biomedicinskt förhållningsätt, där hälsa enbart ansågs 

uppnådd när sjukdom eller ohälsa var frånvarande (Ralston & Ho, 2010). Hälsa beskrivs 

numera i större grad utifrån ett holistiskt synsätt, vilket betyder att hälsa ses utifrån en 

helhet där fler faktorer spelar roll. Karaktäristiskt för nuvarande definitioner av hälsan 

är den större betydelsen av meningsfullhet, känsla av sammanhang samt välbefinnande 

(Salmela, Fagerström & Eriksson, 2007).  

I litteraturen finns ett antal definitioner på hälsa bland annat WHO:s (1948) samt 

Winroth & Rydqvist (2008) beskrivning.  

 ” Health is a state of complete physical, mental and social well-being, and 

not merely the absence of disease or infirmity” (WHO, 1948 s 1).   

”Att må bra- och att ha tillräckligt med resurser för att klara av vardagens 

krav – och för att kunna förverkliga sina personliga mål” (Winroth & 

Rydqvist 2008 s.16).  

Folkhälsomyndigheten (2017) menar att sträva efter en god hälsa är viktigt för såväl 

samhällsutvecklingen som för människors välmående. I Sverige genomförs 

folkhälsoarbete på flera nivåer för att skapa förutsättningar för en god hälsa för hela 

befolkningen. Den nationella folkhälsopolitiken i Sverige behandlas av regeringen och 

riksdagen, och övergripande nationella målen för den svenska folkhälsopolitiken är "att 

skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen" (prop. 2002/03:35). Det organiserade folkhälsoarbetet bedrivs sedan till 

stor del utav landsting och kommuner (Fröding, 2011).   

Ascher (2007) beskriver att strävan efter god hälsa för hela befolkningen ska omfamna 

alla människor, vilket kräver prioriteringar och anpassade insatser till olika grupper i 

samhället. Trots att Sverige i många avseenden ligger i topp jämfört med andra länder i 

världen med en stadig utveckling av samhället och högre livslängd bland människor, så 

har Sverige stora skillnader i hälsa där klyftorna ökar (Ekerwald, 2012). Sverige har 

stora problem med att fördela hälsan jämnt bland befolkningen, och hälsan har 

statistiskt ökat hos de individer som redan har en god hälsa, men däremot minskat 

ytterligare hos de personer som upplever en sämre hälsa (ibid).  
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2.2 Salutogent och patogent perspektiv  

För att kunna främja hälsa har vetenskapen länge tagit fram olika teorier och modeller 

för att förklara begreppet. Antonovsky (2005) beskrev sättet att se på hälsa ur ett 

salutogent perspektiv. Ett salutogent perspektiv utgår ifrån det som ger individen hälsa 

och ställer frågor likt ”vad är det som gör att en individ upplever en god hälsa?”. Det 

salutogena synsättet har ett kontinuumsynsätt, vilket betyder att hälsa är något vi har 

mer eller mindre utav i lika perioder av livet, och är i ständig förändring (Antonovsky, 

2005). Enligt WHO (1948) ska hälsa ses som en ständigt pågående process vilket 

hälsokontinuumet belyser med en skala från död och ohälsa till hög nivå av hälsa.  

Hälsa kan även beskrivas utifrån ett hälsokors, som enligt Eriksson (1989) bygger på 

WHO:s definition av hälsa. Hälsokorset beskriver hur en person mår utifrån både hälsa 

och ohälsa (salutogent) samt sjukt och friskt (patogent). Människan kan både ha en 

sjukdom men uppleva en god hälsa, samt vara frisk och uppleva ohälsa.  Att se på hälsa 

ur ett salutogent synsätt kan i dagens samhälle sammankopplas med hälsofrämjande 

insatser, då det salutogena synsättet vill främja det som gör att individen har hälsa och 

behåller hälsan (ibid). Att främja hälsa kan även kallas hälsopromotion (Antonovsky, 

2005). Promotion bygger på kunskaper om vilka processer som leder till hälsa och avser 

att förbättra människors egenupplevda hälsa, det vill säga det som är hälsofrämjande 

(Winroth & Rydqvist, 2008). Hälsopromotion kan förklaras enligt Eriksson och 

Lindström (2008) som en process som gör det möjligt att både på individ-, grupp- och 

organisationsnivå ta kontrollen över och skapa chansen till att utveckla och förbättra 

hälsan.  

Patogent perspektiv utgår istället ifrån det sjuka, och ställer frågor likt ”vad orsakar 

sjukdom”, och har ett dikotomt synsätt där hälsan ses som antingen sjukt eller friskt 

(Winroth & Rydqvist, 2008). Winroth och Rydqvist (2008) beskriver att det patogena 

synsättet länge präglat vår hälso- och sjukvård, och haft en stark sammankoppling till 

det sjuka. Perspektivet har hjälpt människor att veta uppkomsten av sjukdom, vilket 

också kan kallas sjukdomsprevention. Prevention tillhör det patogena synsättet på hälsa 

och innebär ett sjukdomsförebyggande intresse (ibid). Arbetet riktar sig åt kunskap om 

vilka risker för sjukdom det finns och hur det kan förhindras, samt hur det kan påverka 

människor att ändra negativa livsstilsfaktorer (Winroth & Rydqvist (2008). Numera 

riktas ett större intresse för insatser som bygger på kunskaper om processer som leder 

till hälsa, med en avsikt att förbättra människors egenupplevda hälsa. Utifrån ett 

arbetssätt i en allt mer salutogen riktning har andra tillvägagångsätt uppkommit än att 

enbart förklara sjukdom och uppkomsten av sjukdom (ibid). Insatser riktas nu i större 

grad emot att främja hälsa och öka människors livskvalité (Hanson, 2010).   

2.3 Från funktionshindrad till personer med 

funktionsnedsättning  

Historiskt sett har personer med funktionsnedsättning under en lång tid varit 

diskriminerade och utanför samhällets inkludering (Gardeström,2006). Synsättet på en 

funktionsnedsättning har varit när till omänskligt och har setts som ett starkt hinder, 

därav benämningen för personer med en funktionsnedsättning som tidigare var 

funktionshindrad och handikappad (ibid). Fram till 1930-talet försörjdes en person med 

en funktionsnedsättning enbart utav fattigvården eller enskilda välgörenheter från privat 

personer. Personer med en funktionsnedsättning ansågs mer som en patient än som en 
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medborgare (ibid). Något som Gardeström (2006) menar går emot all dagens politik för 

personer med funktionsnedsättning. Inte förrän tjugo år efter 1930 - talet togs det fram 

en form av socialförsäkring, vilket gjorde att olika försäkringar och skydd uppkom som 

ekonomisk skydd vid sjukdom samt arbetslöshet, invaliditet och ålderdom (ibid). 

Gardeström (2006) beskriver att kritiken för situationen för personer med 

funktionsnedsättning steg under 1960–1970-talet vilket skapade förbättringar, likt 

arbetsmöjligheter och skolgång. Skolgången skulle numera ske i hemkommunen för 

individen och inte på annan ort. Det var även då som arbetsmarknadspolitiken började 

engagera sig för personer med olika funktionsnedsättningar och dess möjlighet att 

arbeta inom ett område som anpassades efter dess förutsättningar (ibid).  År 1974 

infördes anställningsskydd förkortat med dagens benämning LAS samt 

anställningsfrämjande åtgärder som innebar för en person med funktionsnedsättning att 

arbetsgivaren ska se till att denne ska kunna utöva sitt arbete på arbetsplatsen. Om inte, 

hitta en annan anställning med hjälp av arbetsmarknadsmyndigheten. År 1977 infördes 

Arbetsmiljölagen som uppgav starkare krav för att anpassa arbetsmiljön för människor 

med olika behov (Gardeström, 2006).  

En vidare viktig händelse i historien genomfördes år 1999 då ett förbud mot 

diskriminering i arbetslivet för personer med en funktionsnedsättning skapades.  

Förbudet kom att bli en markering för samhället att inte uppmuntra dålig behandling, 

som historiskt sett skett genom alla tider för personer med funktionsnedsättning (ibid). 

Numera har Sverige en politik specifikt riktad för att främja personer med 

funktionsnedsättning. Målet för politiken i målgruppen handlar om att uppnå en 

jämlikhet i levnadsvillkoren samt fullständig delaktighet (Prop. 2016/17:188). 

Socialstyrelsen (2001) förändrade för det syftet även begreppet funktionshindrad till 

funktionsnedsättning, för att som socialstyrelsen motiverar med syfte att bryta 

begreppsförvirringen och att nedsättning passar bättre än hindrad då en 

funktionsnedsättning inte behöver betyda ett hinder i livet. Det äldre ordet ”handikapp” 

plockas dessutom helt bort (Socialstyrelsen, 2001).  

2.4 Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning 

För personer med funktionsnedsättning är folkhälsopolitikens målområde två, om 

ekonomiska och sociala förutsättningar samt målområde fyra om hälsa i arbetslivet 

(Folkhälsomyndigheten, 2017) viktiga målområden. Det innebär att människor ska ges 

möjligheter till en inkomst och sociala förutsättningar som är avgörande för individens 

hälsa (ibid), utifrån hälsans bestämningsfaktorer som är faktorer som påverkar 

folkhälsan både direkt och indirekt (Dahlgren & Whitehead 1991). Då personer med 

funktionsnedsättning löper en ökad risk för en sämre ekonomi och sociala 

förutsättningar med en sämre möjlighet till ett arbete utefter deras behov 

(Folkhälsomyndigheten, 2016), så är det extra viktigt att ett arbete är utformad efter 

individens psykiska och fysiska samt sociala förutsättningar. Finns dessa möjligheter, 

främjar det delaktighet och inflytande som är målområde ett, bland folkhälsopolitikens 

målområden (Folkhälsomyndigheten, 2017).  

En daglig verksamhet ska enligt Socialstyrelsen (2008) ge personer med 

funktionsnedsättning en möjlighet till delaktighet, oavsett funktionsnedsättning. Men 

också ge ett intressant och meningsfullt arbete, med en möjlighet till ett annat arbete 

senare. För att ha rätt till en daglig verksamhet enligt lagen LSS, (Sveriges Riksdag, 

1993) ska individen normalt sett ha en utvecklingsstörning, autism eller liknande 
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tillstånd eller bestående funktionsnedsättningar eller funktionsnedsättning på grund av 

hjärnskada uppkommen i vuxen ålder. När en person fått ett beviljat beslut att arbeta på 

en daglig verksamhet formuleras det mål för att den enskilda individen på verksamheten 

ska utvecklas (Socialstyrelsen, 2008). 

Idag finns det olika typer av dagliga verksamheter för personer med 

funktionsnedsättning. Enligt Niemi (2012) har djur och natur och dess främjande 

egenskaper för folkhälsan gjort att ett antal dagliga verksamheter utformas. Djur och 

natur har visat sig utveckla individen som enligt Annerstedt (2011) kan utifrån en 

biologisk förklaring ge flertalet vinster för hälsan när människan får vara i naturen och 

umgås med djur. En daglig verksamhet som bedrivs med nära kontakt med djur och 

natur betyder på så sätt mer än en daglig sysselsättning, utan är en bidragande faktor till 

individens utveckling (Annerstedt, 2011). 

Då personer med funktionsnedsättning kan behöva rehabilitering eller habilitering kan 

en daglig verksamhet i form av utevistelse och kontakt med djur också främja och 

utveckla individen för att sedan kunna komma vidare (Niemi, 2012). Den dagliga 

verksamheten kan bygga upp det psykiska och fysiska genom träning och aktivitet som 

skapar meningsfullhet och delaktighet (Silkwood- Sherer et al, 2012). För att främja 

hälsa för personer med funktionsnedsättning är en daglig verksamhet med närhet till 

djur och natur ett bra tillvägagångsätt för att minska ohälsa hos målgruppen. Men också 

för att främja dess delaktighet och inflytande i samhället, vilket skapar dem en framtid 

inom ett arbete som ger en inkomst och sociala förutsättningar samt en ökad fysisk och 

psykisk hälsa (Silfverberg, 2009).  

2.5 Hästen som hälsoresurs för personer med 

funktionsnedsättning 

Djur har följt människan genom en stor del av människans historia och människan har 

länge haft djur och natur som en inkluderad del i människans liv och levt i nära kontakt 

med landsbygden (Hassink & Dijk, 2006). Hästen har därmed under en lång tid haft 

betydelse för att underlätta människans tillvaro i strid och krig, som färdmedel och 

arbetskraft i jordbruk (ibid). Hästen började sedan att användas i avsikt för människans 

hälsa på 1700-talet specifikt i vård, socialt behandlingsarbete och rehabilitering (Höök, 

2010). De tre användningsområdena grundar sig i att kontakten mellan människa och 

häst anses tillfredsställa mänskliga behov både som sällskapsdjur, läkande effekt samt 

hälsofrämjande för hälsan (Brandt, 2004).  

En av anledningarna för att hästar används för att främja hälsan hos individer med 

funktionsnedsättning idag, grundar sig i att ridsport är den största sporten för den som 

har en funktionsnedsättning (Ridsportförbundet, 2016). Ridsport inkluderar både 

kontakten och närheten av hästen och ridning, vilket förknippas med friskvård och 

rehabilitering (ibid). Ridningen bidrar till stor del till de nationella 

funktionshinderpolitiska målen (Prop 2016/17:188) samt folkhälsopolitikens målområde 

om fysisk aktivitet (Folkhälsomyndigheten, 2017), vilket gjort att hästen som främjande 

resurs för personer med funktionsnedsättning värdesatts ytterligare. En studie av 

Lundqvist och Wanneberg (2014) beskriver att en ryttare med en funktionsnedsättning 

ser hästen som avgörande för en högre upplevelse av livskvalitén. Livskvalitén som 

skapas genom en naturlig fritidsaktivitet och fysisk aktivitet genom ridningen och 

stalltjänsterna. För individen skapar det också en starkare identitet med en mindre 
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känsla av begränsningar som individen annars kan känna (ibid). Enigt Hauge (2013) kan 

hästen med rätt träning bidra till att personer med funktionsnedsättning blir bättre både 

psykiskt och fysiskt och mindre begränsad i sin vardag. Ridsportförbundet (2016) och 

ryttarföreningar runt om i landet arbetar därmed starkt för att göra ridsporten tillgänglig 

för alla.  

2.6 Hästen som en pedagogisk resurs 

För barn och unga med specifika diagnoser likt neuropsykiatrisk och kognitiv 

funktionsnedsättning, det vill säga nedsättning eller avvikelser i hjärnans funktion. Så 

menar Kern et. al. (2011) att hästen och dess miljö kan användas som en pedagogisk 

resurs för människor med olika diagnoser likt dem ovannämnda (ibid). Kring och i en 

stallmiljö med häst finns flera rutiner och stabila miljöer, som kan hjälpa individen att 

känna trygghet. Tryggheten kan då hjälpa de individer som kräver en liknande rutin 

varje dag genom att aktiviteten har fasta rutiner och bygger på ett arbete av faktiska 

behov för hästarna, vilket ger meningsfullhet och ett utrymme för utveckling hos 

individen (ibid). Stallmiljön och hästen beskriver Bass och Llabre (2009) bidrar till den 

utvecklingen genom stimulans, både psykiskt och fysiskt, vilket även Hagström (2014) i 

sin forskning kring den pedagogiska relationen (människa och häst) emellan beskriver 

djupare. Hagström (2014) menar att en lärprocess startas i den stund som relationen 

inleds. Likt som i relationen mellan människa och människa kan relationen inte växa sig 

stark eller lyckas om den inte matchas väl (ibid). Ryttaren väljer sin häst på liknande 

sätt som individen väljer en kompis. Däremot skiljer sig relationen bland annat på så vis 

att rädslan för att bli bedömd suddas ut (ibid). Individer i relation till häst lär sig att 

pendla mellan ansvar och vänskapsrelation med ett ständigt givande och tagande, 

avlyssning av reaktioner och behov.  Hagström (2014) menar att hästen kan träna 

människan att läsa av hästen utan att bli bedömd i ord, men får trots det en respons som 

kan likna en respons från en människa, vilket tränar mänskan att agera utefter en 

avläsning av situationen. Hästen är ett flockdjur och det kräver att människan 

övervinner hästens tillit och lyssnar på dess språk utan ord (ibid).   

På hästryggen sker också ett flertal lärande enligt Hagström (2014) där människan 

upplever en förlängning av den mänskliga kroppen. Relationen individen då har ifrån 

marken ihop med hästen förflyttas då upp på hästryggen till en kropp. Hästen och 

människan blir då ett med varandra och människans hinder kan kompletteras med 

hästens egenskaper (ibid). Människan och hästen bygger då upp tillit, en process som tar 

tid och byggs upp på ett liknande sätt som med en människa.  Hagström (2014) menar 

att denna process kan hjälpa individen genom att i en mer tillåtande miljö med hästen 

träna sig i hur en kontakt med människan fungerar (ibid). Hästen får på så sätt 

människan att samspela utan en vanlig verbal konversation. Smith-Osborne & Selby 

(2010) beskriver att det tränar människan i att leva i nuet med en medvetenhet om vilka 

signaler den sänder ut i varje stund. Den interaktionen med hästen lär människor i sin 

tur kommunikation och beteende i vidare relation med andra människor. 
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2.7 Hästen som habiliterings och rehabiliteringsresurs 

Habilitering definieras i Hälso- och sjukvårdslagen (Sveriges Riksdag, 1982) som en 

verksamhet där personer med en permanent funktionsnedsättning få en extra resurs 

utöver sjukvården. Habilitering kan enligt Silkwood- Sherer, Killian, Long och Martin 

(2012) hjälpa till att skapa autonomi och delaktighet vilket anpassas efter 

funktionsnedsättningen.  

Ridning har under lång tid används för personer med funktionsnedsättning, som ett 

hjälpmedel för att leva ett så självständigt liv som möjligt.  Syftet med att involvera 

ridningen är utifrån individuella målsättningar, men syftar vanligtvis till att öka balans 

och känslan av kontroll samt motorik och stärkt muskulatur. Ridningen bidrar också 

med en träning i det kommunikativa, både verbalt och kroppsligt vilket ökar den sociala 

interaktionen som kan förbättra självkänslan (Silkwood-Sherer et al. 2012).  

Rehabilitering är däremot en insats för individer som fått en funktionsnedsättning 

genom till exempel fysiologiska eller mentala sjukdomar. Rehabilitering som enligt 

Socialstyrelsen (2007) är  

 

”insatser som ska bidra till att en person med en medfödd 

funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner 

eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor 

för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet”.  

Silfverberg (2009) bekräftar i sin rapport ” Hästens och hundens roll i rehabilitering och 

förebyggande hälsoarbete” att rehabilitering som inkluderar häst och ridning ger en 

ökning av balans, välbefinnande och livskvalitet. Dessa egenskaper ger ett ökat fysiskt 

välbefinnande likt mindre smärta och muskelspänningar. Av en ökad fysiskt 

välbefinnande genom hästens användning i rehabilitering kan den psykiska hälsan öka. 

Trots Silfverbergs (2009) beskrivning av att det finns för få vetenskapliga arbeten om 

hästens eller ridningens betydelse i förebyggande hälsoarbete, så visar de resultat som 

finns att kontakten och vistelsen i stall och ridning ger goda rehabiliteringsresultat för 

individen speciellt för personer med funktionsnedsättning.  
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3.0 Problemformulering 

Den svenska folkhälsopolitiken vill skapa en god hälsa för hela befolkningen 

(Prop.2002/03:35). Men för att uppfylla målet krävs det att alla grupper i samhället 

prioriteras. Insatser för att främja en god hälsa behöver då anpassas för att kunna främja 

specifika målgrupper som har en ökad risk för en sämre hälsa. I dagens samhälle finns 

det stora skillnader i hälsa, framförallt för personer med någon form av 

funktionsnedsättning som uppger en sämre hälsa i jämförelse med övriga befolkningen 

(ibid). För att minska skillnaderna i hälsan för målgruppen behövs det kunskap kring 

vad som främjar hälsa hos personer med funktionsnedsättning, samt insatser som ger 

möjlighet till ett arbete eller sysselsättning (Folkhälsomyndigheten, 2016). Dagens 

forskning om hästens påverkan på den mänskliga hälsan (både fysiskt och psykiskt) 

visar på flera positiva aspekter genom litteraturgenomgången för personer med 

funktionsnedsättning. Lika så att hästen kan användas som en meningsfull 

sysselsättning. Det är därmed i ett hälsofrämjande syfte vidare intressant att 

uppmärksamma hästens sätt att bidra till hälsa för människan, vilket i sin tur kan bidra 

till en mer jämställd hälsa hos befolkningen.  

4.0 Syfte 

Syftet med studien är att studera hur deltagarna i den dagliga verksamheten ”Hälsa med 

hästkraft” upplever hur hästen påverkar hälsan. 

5.0 Metod 

5.1 Valet av metod  

Silverman (2013) menar att den metod som används för en studie ska samspela med 

studiens syfte. I föreliggande studie användes kvalitativ metod, där data samlades in 

genom intervjuer. Metoden är enligt Ahrne och Svensson (2015) lämplig när studien 

vill nå informantens upplevelser eller tankar. Valet av metod grundar sig därmed i att 

den ska uppfylla målet att nå individernas egna upplevelser och tankar för att empirin 

ska få ett djup (Widerberg 2002). Genom metoden ökar också möjligheten att kunna 

ställa följdfrågor till skillnad ifrån om metoden varit kvantitativ med enkätfrågor 

(Körner & Wahlgren, 2012). På så vis kan eventuella missförstånd av frågornas 

innebörd förhindras, vilket är viktigt för studiens målgrupp. Styrkan med kvalitativ 

metod är chansen att kunna omformulera frågor och eller skapa följdfrågor under 

samtalets gång, samt att metoden får ett djupt material på kort tid (Ahrne & Svensson, 

2015) 

5.2 Urvalet & deltagare 
Urvalet av deltagare i studien styrdes av Hälsa med hästkrafts projektledare utefter 

deltagarnas funktionsnedsättning, och möjlighet att förmedla sig genom tal. Målgruppen 

bestod av sex stycken deltagare och valdes då deltagarna arbetar på en daglig 

verksamhet som inkluderar hästar, vilket gör att de kan belysa en verklighetsbild som 

inte enbart en litteraturstudie kan beskriva. 
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5.3 Kontext  

Hälsa med hästkraft är en daglig verksamhet, som startades år 2012 med en önskan att 

få deltagarna i projektet som alla har någon form av funktionsnedsättning att utöva samt 

bygga upp en daglig verksamhet, med nära anknytning till hästar och natur. Tanken var 

att den dagliga verksamheten skulle generera ökad balans och motorik, samt känsla av 

stolthet över nya kunskaper. Verksamheten var tänkt att kunna fungera som ett bra 

användningsområde för individernas fysik, med aktiviteter som ger meningsfullhet och 

ökad psykisk hälsa och personlig utveckling.  Kontakten med djuren ansågs kunna 

starta bra processer för kropp och själ, vilket skulle minska oro och skapa naturlig 

trötthet av ett fysiskt arbete. Förhoppningsvis skulle det också minska behovet av 

medicinering (Projektplan Hälsa med hästkraft, 2012). Projektet bedrevs till hösten 

2017, men bedrivs idag självständigt som en utav tre olika typer av dagliga 

verksamheter i Örkelljunga kommun. Hälsa med hästkraft arbetar framförallt med 

turridning och grönyteskötsel (Personlig kommunikation Hälsa med hästkraft, 2018).  

 

5.4 Genomförande 

Intervjuerna har skett gruppvis i två fokusgrupper som i målgrupp (personer med 

funktionsnedsättning) kan ses som en styrka för att deltagarna ska känna trygghet och 

stötta och bekräfta varandra i sina svar. Men också för att hjälpa varandra att finna ord 

och meningar som enligt Granheim och Lundman (2004) ger ett ännu djupare och unikt 

material som enligt författaren ansågs sig kunna bidra till en trovärdighet för studien. 

Valet med fokusgruppsintervjuer var från början inte självklar, utan var tänkt att 

genomföras enskilt. Men utifrån målgruppen ansågs det kunna skapa osäkerhet hos 

gruppen som bättre kan delge information i grupp. I en annan målgrupp hade 

fokusgruppsintervju kunnat ses som en nackdel, då det finns en större risk att 

individerna kan blir påverkade i sina svar eller får svårare att komma till tals (Dahlin-

Ivanoff, 2015).  Det var därav av största vikt i genomförda intervjuer att alla fick känna 

sig delaktiga och göra sin röst hörd. För att detta skulle kunna möjliggöras fanns 

personalen för ”hälsa med hästkraft” med under samtalet som kunde hjälpa deltagarna i 

sina uttryck, vilket dem har deltagarnas tillåtelse till att göra vilket ansågs kunna vara en 

styrka i genomförandet av intervjuerna för att materialet skulle kunna bli mer trovärdigt.  

Intervjuerna genomfördes i februari 2018 där deltagarna redan innan besöket hade fått 

information kring att intervjuer skulle genomföras, och information kring vad studien 

skulle handla om. Båda intervjuerna inledes med en kort presentation kring syftet med 

studien, som även lämnades ut skriftligt i ett informationsbrev. Intervjuerna tog vardera 

ca en timme och spelades in, vilket deltagarna godkänt genom att skriva på en 

samtyckesblankett. Fördelen enligt Silverman (2013) är att genom ett inspelat material 

så kan författaren lyssna på sitt material flera gånger efteråt, utan att behöva anteckna 

allt som sägs. Widberg (2002) menar att mötet mellan deltagare och den som intervjuar 

är ett unikt möte med möjlighet att fånga djup empiri. Författaren som genomförde 

intervjuerna behöver därmed vara noga med att varje individs berättelser, tankar och 

åsikter fångas upp med en objektivitet. Objektivitet som Shenton (2004) menar med ett 

sakligt och opartiskt förhållningsätt, vilket författaren ansågs kunna skapa en 

konfirmerbarhet i genomförandet då författaren inte blandat in egna åsikter under tiden 

som data samlades in. Studien har genomförts med målet att alla deltagarnas svar tagits 
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tillvara och att lämpliga följdfrågor ställts, samt att utgångsfrågorna ska ha ställts öppet 

för att inte leda samtalet för mycket, som är viktigt för att öka överförbarheten som 

Shenton (2004) menar är betydelsefullt för att en annan individ ska kunna genomföra 

studien igen. Enligt Widberg (2002) är det viktigt att den som för intervjuerna är 

konsekvent med att uttrycka öppna frågor, vilket gjort att informanten hade en 

semistrukturerad intervjuguide som Trots (2010) beskriver är en intervjuguide med 

bestämda frågor och teman. En semistrukturerad intervjuguide användes också för att 

det skulle finnas utrymme att förändra en fråga och ställa följdfrågor om frågan som 

ställdes uppfattades fel. Det skedde i intervjuerna att frågorna inte förstods och frågor 

omformulerades då i några fall till frågor som passade och förstods bättre.   

5.5 Analys  

Analysen i studien är kvalitativ innehållsanalys (Granheim & Lundman, 2004) med en 

deduktiv ansats, vilket Polit och Beck (2012) beskriver betyder att författaren använder 

förutbestämda koncept eller teorier för att granska intervjumaterialet. I den deduktiva 

analysen användes KASAM teorin (Antonovsky, 2005) samt teorin om Existentiell 

hälsa (Melder, 2011) som mer i detalj beskrivs i nästkommande kapitel (teoretiska 

utgångspunkter). Analysen började genom en transkribering av intervjumaterialet som 

lästes igenom flera gånger för att skapa en bild av materialet. Efter det plockades citat 

och större textavsnitt ut som verkade aktuella för studiens syfte, och kallas 

meningsbärande enheter. Utifrån de meningsbärande enheterna tolkades dem ner till ett 

begrepp som blev kallad kod. Dessa koder kategoriserades in i olika kategorier och 

subkategorier (exempel på hur det gick till ses i figur 1).  

 

Meningsenhet  Kod  Subkategori Kategori 

”Skottarsnö, klipper gräs, 

drar timmer 

Fysisk aktivitet med häst Fysiska hälsoresurser 

 

Hästrelaterade resurser 

för goda 

hälsoupplevelser 

”Jag har inte samma 

tendens att bli förbannad 

på ingenting” 

Mår bättre med häst Psykiska hälsoresurser 

 

 

Hästrelaterade resurser 

för goda 

hälsoupplevelser 

” ja den lyssnar, den 

ändrar ju öronen” 

Kroppsspråk Hästrelaterade resurser 

för social utveckling 

 

Häst relaterade resurser 

för utveckling 

 

” de håller ju i turridning 

själva och visar andra 

hur man sitter och gör” 

Ansvar Hästrelaterade resurser 

för personlig utveckling 

 

Häst relaterade resurser 

för utveckling 

 

Figur 1. Exempel på analysförfarande 
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Då analysen genomfördes med en deduktiv ansats har resultatets kategorier 

Hästrelaterade resurser för goda hälsoupplevelser och Häst relaterade resurser för 

utveckling kopplat olika begrepp inom teorierna KASAM och Existentiell hälsa i 

respektive kategori vilket visas nedan i figur 2.  

 

Kapitel: Hästrelaterade resurser för goda 

hälsoupplevelser 

Kapitel: Häst relaterade resurser för utveckling 

Meningsfullhet – (Tillhör: KASAM teorin) 

Hoppfullhet och optimism – (Tillhör: Teorin om 

Existentiell hälsa) 

Upplevelse av förundran – (Tillhör Teorin om 

Existentiell hälsa) 

Harmoni och inre frid – (Tillhör teorin om Existentiell 

hälsa) 

Mening och syfte med livet – (Tillhör: Teorin 

Existentiell hälsa)  

Hanterbarhet – (Tillhör: KASAM teorin) 

Begriplighet – (Tillhör: KASAM teorin) 

Andlig styrka – (Tillhör: Teorin Existentiell hälsa) 

Tro som resurs – (Tillhör: Teorin Existentiell hälsa) 

Andlig kontakt – (Tillhör: Teorin Existentiell hälsa) 

Helhet och integration – (Tillhör: Teorin Existentiell 

hälsa) 

Figur 2. Exempel på bakomliggande begrepp ifrån teorierna KASAM och Existentiell 

hälsa som finns inom varje kategori.  

5.6 Teoretiska utgångspunkter 

Studien har två teoretiska utgångspunkter: Känsla av sammanhang (KASAM) och 

Existentiell hälsa. Teorierna valdes då de förklarar vad som bidrar till ökad upplevd 

hälsa. KASAM beskriver tre komponenter som en individ bör uppleva för att uppleva 

en god hälsa och Existentiell hälsa beskriver åtta delar som bidrar till en ökad och god 

hälsa. Dessa två teorier ger i kombination med varandra en bred bild över vilka 

komponenter som är viktiga för individens upplevda hälsa. 

KASAM är teorin om känsla av sammanhang som Aaron Antonovsky (2005) professor 

i medicinsk sociologi tog fram. Antonovsky (2005) hade ett stort intresse för att 

undersöka hur människor, trots hemska upplevelser och förhållanden kan uppleva och 

behålla psykisk hälsa. Vilket resulterade i att Antonovsky undersökte frågor kring vad 

som gjorde att människor hade god hälsa.  Svaret på den frågan blev KASAM - känsla 

av sammanhang. Teorin KASAM innehåller tre komponenter hanterbarhet, 

begriplighet och meningsfullhet, desto mer utav dessa komponenter desto mer KASAM 

i livet anses individen ha, som ger en desto godare hälsa. För att kunna känna KASAM 

ska livet kännas hanterbart, genom att livet känns hanterbart kan individen i sämre 

situationer eller händelser se sig själv ha resurser för att kunna hantera motgångar, 

vilket gör individen mer motståndskraftig för ohälsa. Att känna begriplighet i livet 

handlar däremot om att man har struktur och regelbundenhet i sitt liv och att individen 

ser kopplingar mellan händelser och kan förklara dem. Den sista komponenten i 

KASAM är meningsfullhet, för att individen ska uppleva en god hälsa kräver det att 

individen känner en mening med olika situationer eller händelser vilket på så sätt kan i 

olyckliga stunder ge tröst och mening och förhindra ohälsa (Antonovsky, 2005). 
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Existentiell hälsa handlar om människans känsla av hälsa. Graden av existentiell hälsa, 

påverkar hur människan hanterar stress och hur den uppfattar den fysiska och psykiska 

hälsan. Existentiell hälsa kan definieras som  

”de sammantagna processerna av grundläggande tankar, handlingar och 

känslor när människan förhåller sig till livets olika situationer i relation till 

sig själv, sin omgivning och högre uppfattningar” (Melder, 2011 s.93) 

 

Teorin om existentiell hälsa innehåller åtta delar (Melder, 2011).  

1. Andlig kontakt: som betyder att en kontakt med något större kan hjälpa en 

individ att uppleva en trygghet och tillförsikt. 

2. Mening och syfte med livet: betyder att det finns ett speciellt syfte med att 

individen lever. 

3. Upplevelse av förundran: att man kan känna inspiration och tacksamhet inför sin 

omgivning så som naturen, konsten och musiken. 

4.  Helhet och integration: att tankar, känslor, handlingar, kropp, psyke och det 

andliga är en helhet. 

5. Andlig styrka: att hitta sätt att komma igenom det som är svårt och känna glädje 

i livet. 

6. Harmoni och inre frid: att vara tillfreds med sig själv och känna ett lugn. 

7.  Hoppfullhet och optimism: att ha en framtidstro även när livet är svårt. 

8.  Tro som resurs (behöver ej vara av religiös art) som ger en styrka i vardagen 

och hjälper en att njuta av livet.  

De åtta delarna anses enligt teorin Existentiell hälsa vara bärande för hur individen 

upplever och skattar sin hälsa (ibid). De åtta existentiella perspektiven har WHO sedan 

formulerat till känslan av mening, hoppfullhet, helhet och andlig styrka och att 

existentiell hälsa kan sammanfattat beskrivas som graden av fysisk, psykisk och social 

hälsa (Herrman et al. 2005). 

5.7 Etiska överväganden  

Studien är genomförd utifrån fyra etiska överväganden som studier bör ta hänsyn till 

och uppfylla. De etiska övervägandena är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). 

Informationskravet innebär att deltagarna som bli intervjuade ska informeras om syftet 

med studien och sin möjlighet till att delta, vilket är frivilligt och att de när som kan 

välja att avstå sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2017). Deltagarna fick ett 

informationsbrev med studiens syfte och beskrivning att studien var frivillig med 

möjlighet att när som avbryta medverkan, samt hur förvaringen av informationen från 

intervjuerna skulle sparas. Samtyckeskravet innebär att författaren till studien ska erhålla 

deltagarens samtycke där författaren ska belysa dess rätt att bestämma om denne vill 

delta och på vilka villkor, samt att den får avbryta sin medverkan när och om den vill 

utan negativa följder (ibid). I denna studien fick deltagarna skriva på en 

samtyckesblankett där dessa premisser framhävdes. Konfidentialitetskravet innebar att 

den informationen som intervjuerna ger förvarades på en låst dator för att ingen 
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obehörig ska ha tillgång till den (ibid). Deltagarna fick information om det, samt att den 

information som framkommer inte kommer kunna kopplas till en specifik individ. 

Nyttjandekravet, det fjärde och sista kravet innebär att insamlad data enbart använd i 

studiens syfte och förstörs när studien är klar och godkänd (ibid). Informationen om 

nyttjandekravet gavs i informationsbrevet och i muntlig form inför studiens 

genomförande.   
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7.0 Resultat 

Studiens resultat presenteras genom två kategorier. I första delen handlar det om de 

hästrelaterade resurserna för goda hälsoupplevelser, uppdelat i fysiska och psykiska 

hälsoresurser som deltagarna i intervjuerna upplevde. Nästkommande del i resultatet 

handlar om de hästrelaterade resurserna för utveckling, socialt och personligt. Efter 

varje citaten står det antingen (FI) eller (F2) vilket betyder att svaren härstammar ifrån 

fokusgrupp 1 eller fokusgrupp 2. 

7.1 Hästrelaterade resurser för goda hälsoupplevelser 

7.1.1 Fysiska hälsoresurser 

I inledande del av intervjuerna beskrev deltagarna sig ha ett stort intresse för att rida. 

Ridningen upplevs utifrån deltagarnas berättelser som en av de fysiska hälsoresurserna 

som ger dem meningsfullhet och optimism. Många gånger rider deltagarna ut själva i 

skogen, vilket upplevs speciellt härligt på sommaren. Det skapar känslor som ger en 

frihet och glädje att kunna få utrymme att utöva en aktivitet självständigt och i grupp i 

harmoni med naturen och djuren.  

” ja man blir mycket gladare, det är härligt och mysigt speciellt i sol” (F1) 

En gång i veckan eller vid bestämda tillfällen kommer också barn och ungdomar med 

olika former av funktionsnedsättningar för att rida. Det ger individer en möjlighet att 

känna av en fysisk aktivitets förundran och stanna upp och ingå i ett större sammanhang 

med möjlighet till både avslappning och balansträning.  

” det är deras bästa tid på veckan när de kommer ut hit” (F2) 

För de deltagare som känner att ridning inte är deras område, eller som på olika sätt inte 

kan utöva aktiviteten ridning, så ger hästen flera andra möjligheter, likt aktiviteter 

genom omvårdnad och arbete i hästens miljö. Deltagarna beskriver deras arbete med 

hästen som varierande genom de olika årstiderna, alltifrån att de skottar snö på vintern, 

till att de klipper gräset på sommaren samt all skötsel runt om kring med fodring och 

mockning i lösdriften. Allt kräver en stor ansträngning fysiskt och gör att dagarna är 

sysselsatta med ett flertal arbetsuppgifter, vilket kan anpassas till olika individer utifrån 

fysiska möjligheter, men också utefter egen vilja. Alltifrån personliga omvårdnad 

genom borstning och förberedelse av utrustning för dem som ska ut och rida, vilket 

också ger en aktivitet som skapar möjlighet till rörelser och beröring och fysisknärhet 

till djuret från marken.  

” ja alla hästar är ganska keliga” (F1) 

Att hästen ger en möjlighet till att på olika sätt utöva en fysisk aktivitet ger alla 

deltagare en nöjd känsla i kroppen efter en dag med djuren, och skapar på så sätt en 

naturlig trötthet av att ha varit aktiv hela dagen.  

” Ja jag är trött efter en dag här, bra känsla” (F2) 
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Deltagarna beskriver också att de dagar då en känsla av mindre energi infinner sig kan 

hästen återge fysisk energi till människan. Varje dag kan utformas efter individens 

önskan och kapacitet, dag från dag.   

” Idag vill jag inte göra någonting, då går man ut till hästarna och bara precis är och 

kommer tillbaka med mer energi” (F2) 

7.1.2 Psykiska hälsoresurser 

Förutom de fysiska hälsoresurserna som deltagarna upplever och beskriver av häst, 

uppkom flertalet psykiska hälsoresurser också. Deltagarna beskriver känslan som hästen 

ger likt att de mår bättre och känner en harmoni på flera olika sätt, både rent allmänt i 

humöret med bättre tålamod, men också känslan av tröst när det behövs.  

” men om man är ledsen så försvinner det när man rider, för man berättar för hästen” 

(F1)  

Deltagarna beskriver att de upplever med hästarnas hjälp och närvaro ett stabilare 

humör, och att hästarna tränat upp en förståelse för olika personligheter. Förståelsen 

skapas genom att individen får träna sig i att läsa av och tolkar olika beteende.  Det har i 

sin tur hjälpt deltagarna att kunna tillämpa dessa kunskaper emot människor också. På 

flera sätt beskriver deltagarna att måendet förbättras av häst och att det aldrig någonsin 

mått dålig utav dem. Deltagarna beskrivs vara bortskämda med den positiva känslan och 

det bättre måendet, vilket utgör att de inte reflekterar över det i samma utsträckning som 

de hade gjort om dem inte trivdes eller mådde bra.   

7.2 Hästrelaterade resurser för utveckling 

7.2.1 Social utveckling 

I intervjuerna beskrev deltagarna ett flertal resurser som hästarna tillför som främjar 

deras sociala utveckling. En av dessa hästrelaterade resurserna för social utveckling 

beskriver deltagarna på frågan – ”hur de ser på hästen” att hästen känns som en vän, och 

att alla hästarna gör det trots deras olika personligheter. Att hästen upplevs som en vän, 

gör också att deltagarna pratar med hästarna, men till stor del genom ett kroppsspråk. 

Hästen svarar inte tillbaka likt en människa utan kräver att människan läser av och 

använder ett kroppsspråk.  

” ja den lyssnar, den ändrar ju öronen” (F1) 

Genom att ett språk med hästen utvecklats upplevs hästen i några fall som mer än en 

vän, till och med en familjemedlem. Dels för att alla hjälps åt och hanterar saker 

tillsammans och gör saker begripligt, tror på varandra och peppar varandra att lyckas 

och utvecklas. När deltagarna sedan arbetar med hästen är de sällan ensamma, och 

deltagarna beskriver en stark vänskap mellan varandra och en stor vilja att ta hand om 

hästarna genom gemensamma krafter. 

” vi får med hela arbetskedjan” (F2) 

 



 

22 

 

Gemenskapen som bildas kring hästarna ger deltagarna en stark delaktighet både i 

utformning av dagen och sysslorna på arbetet, men också i besluten när hästarna köptes 

in till projektet. 

” Utan ni valde själva med känsla!” (F1) 

Alla deltagarna fick bestämma och välja hästarna som skulle vara med, de provred och 

avgjorde besluten utifrån känslan ifrån de hästar som kändes trygga. Deltagarna får i 

olika beslut möjlighet att vara delaktiga och uttrycka sig och får känna sig 

betydelsefulla i sina åsikter och tankar.  

7.2.2 Personlig utveckling 

Utifrån intervjuerna beskriver deltagarna hur de utvecklat sin personliga utveckling med 

hjälp av hästen. Där deltagarna satt upp mål och planer samt drömmar för vad de hade 

velat göra, samt hur de ska nå dem. De deltagare som red hade mål om att komma ut på 

tävlingsplatser med islandshästarna, men för det krävs träning och uppsatta mål att 

sträva efter. Ett helhetstänk för varje individ används då, vilket hjälper individen att 

utvecklas utefter dess förutsättningar, lika så för hästen. Hästen behövde ges 

förutsättningar för att lyckas och utvecklas såväl som människan, en resa som planeras 

genom att utvärdera vad varje individ har för möjligheter och utvecklingsbehov för att 

komma framåt i dess individuella mål, samt en förståelse över att hästen behöver en 

liknande plan och med gemensamma krafter träna efter den.   

” Ja vi tränar lite, och vi rider lite lektion så att vi kan komma ut och tävla”(F1) 

För de deltagare som hellre arbetar med hästarna än rider och tävlar har med hästens 

hjälp utvecklat uttryck och kommunikation. Då det verbala språket inte är det 

väsentligaste för kommunikation med häst får deltagarna utvecklas och uttrycka sig 

utefter deras förutsättningar men kan fortfarande göra sig förstådd hos hästarna. Trots 

att en funktionsnedsättning kan finnas i det verbala lär sig deltagarna hur de kan 

uttrycka sig kroppsligt vilket öppnar dörrar för att kommunicera och utvecklar andra 

sätt att göra sig förstådd. 

” knappt något tal, men han kan köra häst och timmer”(F1) 

Med hästen kan deltagarna utan hästens respons trots allt känna och utveckla en 

betydelsefull känsla av förtroende till hästen och tillit, vilket gör att de utan verbalt 

språk kan genomföra olika aktiviteter med hästarna. Hästen accepterar olika sorters av 

kommunikation, vilket gör att deltagarna upplever att hästen ger utrymme för 

människan att berätta och reflektera över saker som kan vara svårare eller som individen 

för stunden inte vill delge med en människa. 

” hästar berättar inte hemligheter” (F1) 

Möjligheterna som hästen skapar upplevs även som ett pedagogiskt lärande med häst, 

där hästen fungerar som ett verktyg för att lära sig nya saker eller lära andra, vilket 

bidrar till individens utveckling. 

” de håller ju i turridning själva och visar andra hur man sitter och gör” (F2) 

Att genomföra moment som turridning och omvårdnadens olika behov som krävs för 

hästen, har gett deltagarna ett stort ansvar och det stärker individerna att känna sig 

värdefulla. 



 

23 

 

” ja det har vi ju fått lära oss och ta ansvar för de olika momenten” (F2) 

Men också kunskap om hur de behöver behandla hästen, hur människan kan ge den 

trygghet och hur individen kan vara en ledare och tro på sin egna förmåga, speciellt när 

hästen visar rädsla. 

”och visa att man inte är rädd själv för det känner dom” (F1) 

8.0 Diskussion 

8.1 Resultatdiskussion  

Är en häst bara ett djur för deltagarna eller kan hästen kallas en hälsofrämjande resurs? 

Resultatet visar att hästen på ett liknande sätt som den tidigare forskningen visat på 

hälsofrämjande faktorer för deltagarnas hälsa. Det innebär att hästen har en större roll 

för deltagarna än enbart hästens existens, och är grunden för att kalla hästen en 

hälsofrämjande resurs.  Argument för att hästen kan användas och kallas en 

hälsofrämjande resurs utifrån studiens resultat, är baserat på innehållet i resultatets 

kategorier, som är viktiga faktorer för en god upplevd hälsa. Resultatets kategorier, 

Hästrelaterade resurser för goda hälsoupplevelser, och Hästrelaterade resurser för 

utveckling, innebär både den psykiska och fysiska hälsan och den sociala och personliga 

utvecklingen. Faktorer som ingår i hälsans bestämningsfaktorer och bidrar till hälsa för 

individen (Dahlgren & Whitehead 1991).  På vilket sätt hästen i studiens resultat visat 

sig förhöja hälsan hos deltagarna, framhävs följande med koppling till teorierna 

KASAM - känslan av sammanhang (Antonovsky, 2005) och Existentiell hälsa (Melder, 

2011). 

I resultatets avsnitt Hästrelaterade resurser för goda hälsoupplevelser (fysiskt och 

psykiskt) uppkommer det på flera sätt hur deltagarna genom den fysiska aktiviteten 

ridning, samt det fysiska arbetet kring hästen ger en hoppfullhet och optimism. Något 

som Melder (2011) beskriver är en av de viktiga delarna för att uppleva en god hälsa. 

Hoppfullhet och optimism upplevs i resultatet framförallt genom att ridning ger flera 

psykiska och fysiska fördelar för hela kroppen. Fördelar som kan minska risken för 

både depression och folksjukdomar (Renstig & Lindqvist, 2001). Genom att ridning ger 

en starkare fysik och psyke ger det på så vis deltagarna en hoppfullhet och en 

optimistisk syn på att kunna bibehålla och leva ett hälsosamt liv. Det optimistiska 

synsättet kommer också genom att ridningen till stor del enbart fokuserar på det 

individen kan, vilket ger deltagarna ett optimistiskt synsätt till den egna förmågan som 

samspelar väl med det salutogena perspektivet (Antonovsky, 2005). Hoppfullhet och det 

optimistiska synsättet utvecklas sig också genom att deltagarna får uppleva en känsla av 

att få ingå i ett större sammanhang som i resultatet skapas mellan häst och ryttare vid 

ridning, och i arbetet för hästens välmående.  

Samspelet vid ridning menar Hagström (2014) ger mer än fysisk styrka, kondition och 

balans samt minskad stress och högre koncentration. I jämförelse med andra sporter och 

aktiviteter skapar ridning en förlängning av människokroppen när den sammankopplas 

med ett djur som häst (ibid). Sammankopplingen som uppfattas positivt i flera aspekter 

för människan. Inte minst för personer med en funktionsnedsättning där hästen inbjuder 

till en helhet och integration som enligt Melder (2011) kan vara oberoende av 

individens tankar och känslor lika så handlingar, psyke och andliga. Det är framförallt 
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av de främjande egenskaperna av ridningen och stallmiljön som inbjuder till fysisk 

aktivitet och gemenskap, som gör att svenska ridsportförbundet (2016) satsar stort på att 

ridningen ska kunna anpassas för olika funktionsnedsättningar.  Ridning är unik på så 

sätt att män och kvinnor kan utöva den på lika villkor, som ur ett genus och 

jämställdhetsperspektiv för befolkningen är positivt (Plymoth, 2012).  Ridsport främjar 

delaktighet och får därmed fler att känna en tillhörighet och möjlighet till en god hälsa. I 

resultatet framgår det tydligt att delaktighet skapas och att funktionsnedsättningen inte 

är i fokus, utan samspelet med hästen.     

En intressant aspekt i resultatet är att hästen får deltagarna att samspela och bli ett med 

djuret, vilket kräver att deltagarna lever i nuet för att läsa av hästens kroppsspråk. En 

samhörighet mellan häst och människa som aldrig är dömande, utan tvärtemot 

accepterande oavsett individ. Det ger individen en känsla av glädje, som enligt Melder 

(2011) kan skapa en känsla av förundran av att vara i livet. Deltagarna får då en mening 

över dennes existens, som enligt Antonovsky (2005) ger en känsla av meningsfullhet. 

Meningsfullhet (Antonovsky, 2005) som hjälper individen att hantera livet och förklara 

händelser. Meningsfullheten som liknar det Melder (2011) beskriver som harmoni och 

inre frid. I resultatet skapas harmoni och inre frid av den fysiska aktiviteten ridning, och 

kroppsarbete i hästens miljö som ger uttryck i en naturlig trötthet och en känsla av 

nöjdhet och ro i själen för deltagarna. Harmoni och inre (ibid) som också skapas genom 

deltagarnas känsla i resultatet av att hästen tränar deras psyke, och som i sin tur ger ett 

bättre tålamod och psykisk hälsa. Något som Nikku (2005) anknyter till att individer 

tillsammans med hästen kan frångår individens egna kropp och psyke, och för en stund 

försvinna in i en annan typ av verklighet med hästen.  

I resultatets del om Häst relaterade resurser för utveckling belyser resultatet hur hästen 

på flertal sätt utvecklar den sociala och personliga utvecklingen hos deltagarna.  I 

studiens resultat har deltagarna möjligheten att kunna använda kroppsspråket, och får på 

så sätt lära sig hur och om de olika hästarnas reaktioner på deras uttryck, som sedan kan 

användas som hjälp i interaktionen med människor. Något som Brandt (2004) och 

Bornemark, Andersson & Zetterqvist Blokhuis (2010) bekräftar fungerar, dels då 

människans beteende kan liknas med hästens reaktioner då båda är avancerade 

däggdjur. Likt som djuren ger människan uttryck som rädsla och stress, men också 

trygghet och tillit. Av denna kunskap och förmåga att läsa av hästar som deltagarna i 

resultatet beskriver sig göra, så gör det de enklare för människan att kommunicera med 

andra djur och människor (Bornemark, Andersson & Zetterqvist Blokhuis, 2010). 

Genom förståelse och kunskap om kroppsspråkets betydelse för människa och häst så 

skapas en förmåga att känna tillit och trygghet, egenskaper som Melder (2011) 

beskriver som andlig kontakt.  

Kroppsspråket kan därmed översättas i resultatet som en andlig kontakt som hjälper 

människan att göra sig förstådd, vilket ger individen trygghet och tillförsikt. Genom att 

kunna läsa av och agera efter situation skapas en egenskap som ger individen en resurs 

att använda i livet, vilket Antonovsky (2005) menar ger en styrka i individens känsla av 

att kunna göra livet hanterbart. Hanterbart genom resurserna som deltagarna i resultatet 

har skapat sig med hjälp av hästen och dess miljö. Något som också bildas av den 

sociala gemenskapen där individer med gemensamma krafter arbetar för hästarnas 

välbefinnande, som ger en stark motivation att vilja ta ansvar för såväl gruppen som 

hästarna.  Med gemenskapen bildas också en trygghet som främjar deltagarnas 

utveckling, där det finns en stor acceptans för olika förutsättningar och tillvägagångsätt, 

vilket kan sammankopplas med Melders (2011) begrepp andlig styrka. Andlig styrka 
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som inte huvudsakligen kräver en religiös tro, utan handlar i resultatet om känslan av att 

gemenskapen och tryggheten som skapas genom hästarna hjälper individen i livet. 

Antonovsky (2005) menar att det ger individen en tillhörighet och ökar individens 

känsla av att livet är hanterbart, som kan göra att livet känns begripligt. Genom att 

känna en begriplighet och hanterbarhet byggs en stark identitet upp, som främjar den 

personliga utvecklingen (Nikku, 2005). Genom en stark identitet och hanterbarhet samt 

begriplighet skapas i studien för deltagarna, vilket ger en möjlighet att kunna njuta av 

livet för individen genom en tro på den egna förmågan. Något som Melder (2011) 

benämner som en egen tro, som med stor fördel kan använda som en resurs i livet.  

8.2 Metoddiskussion  

I studien intervjuades deltagare i Hälsa med hästkraft då studien specifikt riktar sig till 

den målgruppen. Det fanns därmed ett begränsat antal personer som kunde intervjuas 

och av antalet deltagare som kunde ingå i studien valdes intervjuer och inte enkäter som 

metod. Enkäter som enligt Körner och Wahlgren (2012) inte är lämplig på en liten 

grupp människor då materialet blir för litet. Intervjustudien utgick därmed ifrån 

kvalitativ metod med två fokusgruppsintervjuer, med tre personer i varje grupp. Till en 

början var intervjuerna tänkt att ske genom enskilda intervjuer, men av önskan från 

projektledaren i Hälsa med hästkraft om gemensamma intervjuer för deltagarnas bästa, 

genomfördes fokusgruppsintervjuer. Fokusgruppsintervjuer ses fördelaktigt för en 

grupp som har en gemensam upplevelse och för att skapa delaktighet för dem som 

intervjuades, samt för att deltagarna ska kunna hjälpa varandra genom möjlighet till 

diskussion (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). Dahlin-Ivanoff (2015) menar att 

intervjuer ger chansen till att omformulera frågor om missförstånd sker, vilket i 

intervjuerna skedde ett antal gånger och kunde då fördelaktigt omformuleras i 

fokusgruppsintervjuerna. 

Antalet deltagare i studien var sex stycken men skulle egentligen ha varit två till, det vill 

säga att det då hade varit fyra personer i varje grupp. Men på grund av förhinder kunde 

två av deltagarna inte medverka. Antalet medlemmar i fokusgrupperna kan anses få, 

dels då Shenton (2004) benämner att ett större antal ökar trovärdigheten. Däremot anser 

författaren i studien att antalet deltagare i studien svarade väl på frågorna och alla kom 

till tals och att inget svar var avvikande från mängden. Hade svaren upplevts splittrat 

enligt författaren, det vill säga upplevts väldigt olika och att grupperna hade skilda 

upplevelser, så hade det skapat ett behov hos författaren att söka fler deltagare att 

intervjua. Med anledningen till att gruppen upplevdes både trygga och ärliga med sina 

svar i en avslappnad atmosfär ser författaren det som en fördel och att materialet 

upplevdes ha en mättnad. Gruppen lyfte fram gemensamma tycken och nämnde även 

erfarenheter och upplevelser från de personerna som inte kunde medverka. Trots det att 

de personer som inte medverkade och därmed inte kunde försvara sina åsikter eller 

tillägga sina upplevelser fick författaren en sammansvetsad bild utav åsikterna, och såg 

en tydlig röd tråd av gemenskap och samtycke i de som framkom i de båda 

fokusgruppsintervjuerna. Om studien hade inneburit ett större antal deltagare i varje 

fokusgrupp tror sig det inte ha påverkat så att resultatet skulle ha blivit ett annat, utan 

snarare enbart skapat ytterligare citat att välja emellan för att belysa resultatets resultat.  

Då intervjuerna genomfördes i en för deltagarna välkänd miljö med ett antal månaders 

vetskap om att dem skulle medverka i intervjuer, var deltagarna i intervjuerna väl 

förberedda. Det gjorde att dem upplevdes trygga och bekväma vilket enligt Shenton 
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(2004) ökar chansen att deltagarnas information är trovärdigt då det framkommer i en 

avslappnad miljö. I intervjuerna hade deltagarna också viss hjälp vid behov av de 

anställda på hälsa med hästkraft, vilket författaren i studien anser som positivt. Det 

upplevdes både stöttande och avslappnande för deltagarna och ökar ytterligare vad 

Shenton (2004) benämner som studiens trovärdighet. När intervjuerna var genomförda 

hade materialet samlats in från alla deltagare som kunde medverka. Något som 

Eriksson, Ahrne och Svensson (2015) menar är viktigt för att materialet ska baseras på 

olika perspektiv och inte riskera att vara otillräckligt och ha en för enformig bild för att 

kunna uppfylla syftet med studien.  

Trovärdigheten beskriver Shenton (2004) är ett svårt begrepp att belysa då forskaren i 

studien ska påvisa en sann bild av det som presenteras, vilket också kräver att forskaren 

har beskrivit sin studie väl så att de kan genomföras igen, vilket ger studien en 

överförbarhet. I föreliggande studie har författaren strävat efter en överförbarhet, för att 

en eventuell framtida forskare ska kunna genomföra studien igen.  

För att studien ska inneha en konfirmerbarhet har resultatet i studien framhävts så 

tydligt som möjligt, likaså i resultatdiskussionen med kopplingar till teorier och 

forskning. Konfirmerbarheten behandlades direkt i intervjuerna, då författaren sökte 

bekräftelse genom sammanfattade svar vid olika tillfällen efter deltagarnas svar i 

intervjun för att se att deltagarnas svar uppfattades rätt. För vidare konfirmerbarhet har 

studien enbart utgått ifrån insamlat data från intervjuerna i resultatet och kopplat det till 

dem två använda teorierna och forskning i diskussionen, vilket stärker konfirmerbarhet. 

Forskaren har i största mån enbart utgått ifrån resultat och inte skapat en egen tolkning 

av det som sagds i resultatet för att hålla en objektivitet (Shenton, 2004), så även i 

intervjuerna där öppna frågor ställdes. Författarens egen roll och förkunskap anses 

härmed inte ha påverkat resultatets riktning, utan snarare på ett positiv sätt genom en 

högre grad av förståelsen för ämnet. Författarens förkunskap anses därmed ha skapat en 

möjlighet till att göra goda kopplingar till det teoretiska. Att också använda en deduktiv 

ansats tror sig författaren skapar en överförbarhet för en ny forskare att genomföra 

studien igen, då teorierna kan fungera som en ram. Däremot om en ny forskare inte har 

en förkunskap till hästar, tror sig författare att det gör det svårare för individen att kunna 

göra kopplingar till det teoretiska, med en högre risk för att kopplingarna får en mycket 

svag trovärdighet.  

Förkunskap för ämnet hästar, och kontakten mellan människa och häst anses i studien 

som en styrka hos författaren, trots att författaren haft ett objektivt förhållningsätt. 

Kopplingar i den deduktiva ansatsen till teori samt i resultatdiskussionen anses av 

författaren positiv för att ge läsare en djupare bild och förståelse. Om studien hade 

genomförts igen har möjligheter för en ny forskare att genomföra studien skapats, det 

vill säga möjligheten för en överförbarhet. Författaren har varit noga med att beskriva 

genomförandet och hur analyseringen av materialet gått till, samt bifogat 

intervjuguiden. 

Författaren i föreliggande studie medger dock att vid mer erfarenhet av intervjuer kan 

det genomföras med större skicklighet. De öppna frågorna blev i några fall ledande vid 

tystnad, dels för att målgrupp med olika funktionsnedsättningar gjorde att svaren på 

frågorna tenderade att bli korta och fylldes i av andra anställda på arbetsplatsen med 

tillstånd att göra det för deltagaren.  Hade författaren till studien genomfört fler 

intervjuer tidigare och om målgruppen hade varit en annan, tror sig materialet ha kunnat 

bli ännu fylligare och större. Likaså att materialet hade fått längre meningsenheter och 

kunnat underlätta kategoriseringen vid transkriberingen.  
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10.0 Konklusion 

För att uppfylla Sveriges folkhälsopolitiska huvudmål och elva målområden krävs det 

olika hälsofrämjande resurser och tillvägagångsätt för att kunna främja människors 

hälsa. Ur ett salutogent synsätt och av en tolkning av resultatet, kan kontakten med häst 

vara en utav de hälsofrämjande resurserna som kan användas för att främja 

befolkningens hälsa.  Författaren tror dig därmed att hästen kan vara en hälsofrämjande 

resurs för hela befolkningen, och inte enbart för att främja personer med 

funktionsnedsättning. Däremot för att minska skillnaderna i hälsa bör de mest utsatta 

grupperna prioriteras, och att använda hästen för personer med funktionsnedsättning har 

i resultatet visat goda utslag. Författaren ser stora möjligheter för vidare hälsofrämjande 

arbete som inkluderar häst, och för gruppen med funktionsnedsättning tror sig 

författaren i föreliggande studie att hästen kan ha en stor bidragande roll. Dels genom 

att hästen fördomsfritt bildar en relation till deltagarna, och skapar möjligheter för den 

att utefter dess fysiska och psykiska förutsättningar utvecklas i individuell takt. Men 

också för att hästen utgör en fysisk aktivitet både genom ridning och hästens miljö för 

deltagarna som är viktigt för en god fysisk och psykisk hälsa.  

En önskan för framtidens hälsoarbete är att involvera djur i större utsträckning, och 

gärna med hästar, samt att fler dagliga verksamheter med djur och natur bildas. Då 

nuvarande vetenskaplig forskning är relativt liten inom hästens inverkan på människans 

hälsa, trots hästens positiva påverkan, hoppas författaren att det framkommer mer 

forskning inom området. Ytterligare forskning behövs inom hästens påverkan på 

människan ur ett hälsofrämjande perspektiv, men framförallt också framhävas tydligare 

i media. På så vis får även de som inte sedan tidigare har en kontakt med hästar en 

kunskap och förståelse. Intresset för att kunnat använda hästen i ett hälsofrämjande syfte 

tror sig då kunna öka, men också kommuners intresse att möjligtvis öka samarbeten 

med ridskolor och ridsports föreningar. Något som hade kunnat få fler individer att 

utöva en aktivitet och känna delaktighet då ridsport är en bra arena för olika 

målgrupper.    
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

 

Hej! 

Folkhälsomyndigheten i Sverige uppger att 21% av befolkningen har någon form av 

funktionsnedsättning och att personer som har en funktionsnedsättning upplever en 

lägre grad av hälsa jämfört med övriga befolkningen. 

För att främja en god hälsa kan hästen hjälpa personer med en funktionsnedsättning att 

må bättre. Denna studie kommer därmed att studera hur du, deltagare i projektet Hälsa 

med hästkraft upplever din hälsa när du har eller haft kontakt med hästen. Vilket är 

betydelsefullt för att få kunskap om hur funktionsnedsatta kan främjas utav kontakten 

med hästen. 

Du som väljer att delta i studien försäkras om att enbart författaren till studien kommer 

att ha tillgång till det du berättar, och din berättelse kommer enbart att användas i denna 

studie.  

När studien är klar och godkänd, kommer den att finnas tillgänglig för dig att läsa.   

 

 

Har du några frågor får du gärna kontakta mig. 

Med vänlig hälsning Victoria von Saurau 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

- Vad heter ni? 

- Var bor ni? 

- Hur tog ni er hit? 

- Vad ska ni göra idag? 

- Finns det många hästar här? 

- Vad heter hästarna? 

- Berätta om hästarna? Hur är dem? (Är dem snälla/lugna/ busiga osv) 

- Varför är dem snälla/lugna/busiga/? 

- Tycker du/ni om hästarna? Varför / varför inte 

 

- Är hästen som en kompis för dig/er? varför/varför inte? 

 

- Kan du/ni prata med hästen? Hur? Känns det bra? / varför inte? 

 

- Kan hästen prata med dig/er? Hur pratar hästen? / varför inte? 

 

- Vad brukar du/ni göra med hästen? (rider, klappar, pysslar om osv.) 

- När du/ni (rider, klappar, pysslar om osv.) hur känner du/ni då? Glada? ledsna? 

lugna?  

 

- Har du/ni lärt dig/er något av hästen? 

 

- Hur ska man vara emot hästen? Lugn, snäll? 

 

- Vad brukar du/ni göra på morgonen med hästarna? 

 

- Vad brukar du/ni göra på eftermiddagen med hästarna? 

 

- Hur mår du/ni efter en dag med hästar? 

Ex: hur mår du/ni efter att du/ni ridit? Gett den mat? Haft turridning? Kommit hem 

efter dagen med hästarna 

 

- Tycker du/ni hästen hjälper dig/er att må bättre? Om så, på vilket sätt?  

Ex: Blir du/ni gladare? piggare? sover bra? starkare? 

 

- Får man muskler när man tar hand om hästar eller rider?  

Ex: Får man starka armar, starka ben 

 

- Mår du/ ni någon gång dåligt av hästarna? Varför/varför inte? 

 

- Är det någon mer du/ni skulle vilja berätta som jag inte frågat? 
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