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Sammanfattning 

 

Personer med en funktionsnedsättning har generellt sett en sämre hälsa än den genomsnittliga 

befolkningen på grund av riskfaktorer kopplade till levnadsvillkoren. En viktig faktor när det gäller 

målområdena Inflytande och delaktighet samt Hälsa i arbetslivet är att skapa inkluderande miljöer där 

det finns goda möjligheter att påverka sin situation. Att ingå i ett sammanhang där framförallt arbete 

står i centrum ger ökad möjlighet till bättre hälsa och ökad självkänsla. Tidigare studier visar på 

positiva effekter av en daglig sysselsättning vilket minskar riskerna för marginalisering och 

utanförskap. Umgänget med hästar har även det dokumenterat positiv effekt på personer med 

funktionsnedsättningar. Syftet med studien var att belysa deltagarnas beskrivningar av den dagliga 

verksamheten Hälsa med hästkraft och deras hälsoutveckling, där funktionsnedsatta dagligen arbetar i 

naturen med hästskötsel och ridning. Projektet startades i Örkelljunga kommun 2012 för att ge 

deltagarna en meningsfull sysselsättning och möjlighet att arbeta mer fysiskt än en traditionell daglig 

verksamhet ofta kan erbjuda. Studien genomfördes med hjälp av fokusgruppsintervjuer med sex av 

deltagarna och två personal samt en individuell intervju med projektledaren som arbetar där. 

Resultatet visade att samtliga deltagare genomgått förbättringar hälsomässigt sett, både fysiskt och 

psykiskt sedan de började på Hälsa med hästkraft dagliga verksamhet. Deltagarna ser sina nuvarande 

arbetsuppgifter som betydelsefulla och givande samt trivs med både sina arbetskamrater och 

personal.   

Nyckelord: daglig verksamhet, delaktighet, funktionsnedsättning, hälsa, hästar. 
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Abstract  

People with disabilities generally have a lower health status than the average population, this due to 

risk factors related to their living conditions. An important factor when it comes to the objectives 

“Influence and Participation” and “Health in working life”, is to create an open and including 

environment with good possibilities to influence one’s situation. To be a part of a bigger context where 

work is put in focus, increases the possibilities to achieve better health and self-esteem. Having a daily 

occupation has in previous studies shown to have a positive effect. This in turn decreases the risk of 

alienation and marginalization. Interaction with horses has also shown to have a positive effect on 

people with disabilities. The aim of this study was to illustrate the participants descriptions of the daily 

activities “Health with horsepower” and their health development, where people with disabilities work in 

nature daily with taking care of the horses and horseback riding. The project was started 2012 in 

Örkelljunga municipality with the purpose of giving the participants a meaningful occupation and 

possibility to work more physically than in a traditional daily work. The study was based on focus group 

interviews performed by six of the project-members and two staff, as well as an individual interview 

with one of the staff working there. The results have shown that all participants of the study, has since 

they quit their ordinary daily occupation, improved their health both physically and mentally. The 

participants now view their current work-tasks as meaningful and rewarding, and they thrive with both 

their colleagues and staff-members. 

Key words: daily occupation, disability, health, horses, participation. 
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Förord 
Vi tycker båda två att det är kul att skriva om ämnen som vi inte kan så mycket om sen innan. 

Framförallt för att lära oss så mycket som möjligt om någonting nytt och börja från noll när 

det gäller kunskap och faktainsamling. Vi var därför snabba med att hoppa på det här 

förslaget som vi fick från kursansvarige att skriva om det här projektet. Det lät lockande att 

Hälsa med hästkraft genomförs ute på landet med hästar då djur och natur är ämnen som 

ligger oss båda varmt om hjärtat. Att komma ut och se verksamheten och få möjlighet att höra 

från både personal och deltagare vilken skillnad det har gjort för många individer var en 

intressant och givande upplevelse. Det är verkligen ett trevligt ställe att komma till och vi 

förstår att samtliga trivs med både arbetsuppgifter och varandra. 

Vi vill tacka personal och deltagare på Hälsa med hästkraft för att vi fick komma dit och för 

att dem så öppet delade med sig av sina erfarenheter och svarade på alla våra frågor. Vi vill 

också tacka vår handledare Petra Nilsson Lindström för goda råd och hjälp genom hela 

processen. 

Vi har delat upp en del av uppsatsens olika bitar för att effektivisera arbetet och därefter så har 

vi gått igenom allt tillsammans. Simona har fokuserat mest på metodavsnitten medan Danielle 

har fokuserat på inledning och slutdiskussion. Vi har hela tiden haft en gemensam diskussion 

om vad arbetet ska innehålla och hur det ska se ut. 
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Inledning 
 

Ungefär 15 % av befolkningen i åldern mellan 16–64 år uppger att de har en 

funktionsnedsättning vilket motsvarar runt 900 000 personer. Det är nästan lika många män 

som kvinnor som har en funktionsnedsättning (SBC, 2018).  

Det finns stora hälsoklyftor mellan olika grupper inom befolkningen, exempelvis personer 

med funktionsnedsättning som visar sämre hälsa än befolkningen i genomsnitt 

(Folkhälsomyndigheten, 2010). Personer med funktionsnedsättning har sämre livsvillkor, 

sämre levnadsvanor och sämre hälsotillstånd i jämförelse med personer utan 

funktionsnedsättning (Folkhälsomyndigheten, 2017). Vidare säger personer med 

funktionsnedsättning även att de i betydligt större omfattning är trötta, har sömnbesvär, 

upplever stress och ängslan, oro och ångest jämfört med befolkningen i övrigt 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). 

”Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av en fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat 

tillstånd, eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada ” (Folkhälsomyndigheten, 2008 

s1).  

Personer med funktionsnedsättning har en sämre fysisk och psykisk hälsa än befolkningen i 

övrigt. Den nedsatta hälsan beror inte på funktionsnedsättningen i sig utan av välkända 

riskfaktorer för ohälsa kopplade till levnadsvillkor, som exempelvis övervikt och fetma, oro 

för att få ett arbete och ekonomiska marginaler. Många som har en funktionsnedsättning 

arbetar i liten utsträckning och detta gäller särskilt kvinnor. Det är också många som är 

oroliga för att förlora sitt arbete samt har låg inkomst och därmed inga ekonomiska 

marginaler. Många av de funktionsnedsatta deltar i få sociala aktiviteter och uppger dessutom 

att de ofta blir utsatta för kränkande behandling samt våld eller hot om våld oftare än andra 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). 
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Litteraturgenomgång 
 

Hälsa och hälsoperspektiv 
 

Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena består av de 

bestämningsfaktorer som främst har inflytande för den svenska folkhälsan 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). 

 ”Det övergripande målet föreslås vara att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 

hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget att folkhälsan förbättras 

för de grupper i befolkningen som är mest utsatta för ohälsa” (Regeringen, 2002 s.1).  

Människan måste dock få möjlighet att nå den hälsa som är individuell och för att detta ska 

vara möjligt krävs det en samhällsstruktur och samhällsmiljö som är hälsovänlig för alla, men 

speciellt för de grupper eller människor som är i behov av stöd (Regeringen, 2002). 

Enligt Rostila och Toivanen (2012) definierar WHO hälsa som ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller besvär.  

“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity. The enjoyment of the highest attainable standard of health is 

one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, 

political belief, economic or social condition” (WHO, 1948 s.1). 

Enligt Antonovsky (2005) är hälsa ständigt föränderligt och människan befinner sig hela tiden 

mellan polerna hälsa och ohälsa. Det salutogena perspektivet (främjande) fokuserar på 

resurser att bevara eller förbättra människors hälsa. Vidare hävdar Antonovsky (2005) att den 

salutogena inställningen får oss att istället fundera över faktorer som befrämjar en rörelse mot 

hälsa. Det patogena (förebyggande) perspektivet har fokus på att behandla de som är sjuka, 

försöka förhindra att de avlider och gör dem om möjligt friska. Det patogena synsättet får 

forskare och behandlare att fokusera på diagnosen eller på förebyggande av en viss sjukdom 

hos högriskindivider eller grupper. Antonovsky (2005) menar att en människa som går genom 

förluster, sorger eller sjukdom förflyttar sig närmare mot ohälsopolen men det som allra mest 
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intresserade honom var de faktorer och processer som förflyttar människa mot hälsopolen 

oavsett sjukdom eller funktionsnedsättning. 

Funktionsnedsattas hälsosituation  
 

En god och jämställd hälsa är en viktig förutsättning för samhällets utveckling 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). Stillasittande fritid, fetma och daglig rökning är vanligare 

bland personer med funktionsnedsättning jämfört med övrig befolkning. Det är också 

betydligt vanligare att personer med funktionsnedsättning, i jämförelse med personer utan, 

önskar stöd för att ändra dessa levnadsvanor. Här kan kommunernas folkhälsoarbete spela en 

central roll, inte minst när det gäller förutsättningar som kan bidra till ökad fysisk aktivitet 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). 

En viktig förutsättning för att personer med olika funktionsnedsättningar ska uppleva en bättre 

hälsa är att skapa platser som publika gym eller idrottsklubbar som är tillgängliga för alla. Det 

finns olika funktionsnedsättningar som inte ger möjlighet till motion på lika villkor för alla. 

Personer med intellektuella eller fysiska funktionsnedsättningar kan till exempel ofta ha svårt 

att ta initiativ på grund av sin funktionsnedsättning och är beroende av vårdpersonal och 

familj. Ofta beror det också på att människor runt de funktionsnedsatta själva inte är aktiva 

och därför har svårt att stötta dem i fysiska aktiviteter. Det förekommer också 

kommunikationsproblem mellan anhöriga och anställd vårdpersonal. Familjemedlemmar har 

en tendens att lägga över ansvaret för fysisk aktivitet på dagverksamhet och liknande medan 

vårdpersonalen tycker att det är de anhörigas ansvar (Folkhälsomyndigheten, 2013).  

Enligt en undersökning från 2017 av Cartwright, Reid, Hammersley och Walley är 

förekomsten av fetma, inaktivitet, sjuklighet och dödlighet större bland dem med intellektuell 

funktionsnedsättning än bland befolkningen i allmänhet. Enligt författarna beror detta främst 

på acceptans av en stillasittande livsstil från människor runt dem. Även om de flesta 

inblandade anser att den fysiska aktiviteten behöver ökas så tas inga initiativ för att samarbeta 

runt ett sådant projekt. Resursbrist är en tredje anledning, det finns helt enkelt inte någon som 

arrangerar aktiviteter för de funktionsnedsatta och de aktiviteter som finns läggs ner bland 

annat på grund av personalbrist. Enligt författarna så behöver den dagliga verksamheten 

utveckla rutiner för att öka aktivitetsnivån, bland annat genom att personalen är positiva 

föredömen när det gäller att röra på sig. En plan för fysisk aktivitet borde också finnas i 

vårdpersonalens arbetsbeskrivning för att göra den till en integrerad del av verksamheten. 
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Även de funktionsnedsatta behöver få komma till tals och vara inkluderade i planeringen av 

aktiviteter för att öka rörelseglädjen och motivationen (Cartwright m.fl, 2017).  

Hälsa i arbetslivet genom delaktighet och inflytande   
 

Det första målområdet i folkhälsopolitiken är Delaktighet och inflytande i samhället som även 

är ett av de väsentligaste målen för svensk handikappolitik (Folkhälsomyndigheten, 2013). I 

det nationella programmet för handikappolitiken står det skrivet att samhället bör bygga på att 

människor med funktionsnedsättning i alla åldrar fullständigt ska involveras i samhällslivet. 

De här två målen är förknippade med varandra. Det handikappolitiska målet delaktighet är en 

utgångspunkt för ett lyckat resultat inom det folkhälsopolitiska målområdet. Avsaknad av 

delaktighet och inflytande är betydelsefulla bestämningsfaktorer för ohälsa. Att det är möjligt 

att ha kontroll och inflytande över vardagliga aktiviteter är däremot för många personer med 

funktionsnedsättning en avgörande välbefinnandefråga (Folkhälsomyndigheten, 2013). Ett 

meningsfullt arbete eller sysselsättning kan således bidra till hälsa och målområde fyra Hälsa i 

arbetslivet är viktigt när det gäller personer med funktionsnedsättning eftersom arbete verkar 

vara en nyckelfaktor för att hindra social isolering och utanförskap. En grundläggande 

förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska uppleva ökad hälsa är att ge dem 

möjligheten att komma ut i arbetslivet. Samhället bör anpassas på så sätt att tillgängliga 

lokaler finns, flexibla arbetstider och assistans om personen behöver, men inte minst en plats 

att vila på vid behov (Folkhälsomyndigheten, 2003).  

En viktig faktor i hälsofrämjande arbete är att skapa delaktighet som är ett sätt att främja 

medarbetarens kontroll över sin arbetssituation. Begreppet kontroll handlar om vilket 

inflytande individen har över sitt arbete. Inflytande betyder att kunna påverka villkoren för att 

arbetet ska kunna genomföras och hur det ska genomföras. Inflytande betyder också 

möjligheten att kunna fatta egna beslut och delta i ett gemensamt beslutfattande på 

arbetsplatsen (Hanson, 2004). 

Enligt Argentzell, Leufstadius och Eklund (2014) har social interaktion, det vill säga hur 

individer talar och integrerar med varandra i fysiska möten, visat sig ge en förbättring av 

välbefinnandet och upplevelsen av mening för personer med funktionsnedsättning samt att 

den generellt har förhindrat försämring av sjukdom. Författarna menar att genom att delta i 

dagliga verksamheter får deltagarna bra upplevelser av det sociala nätverket. De skriver dock 

att samhället inte bara bör fokusera på det sociala bandet, utan även på att hjälpa till med en 
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mening i individens vardag och integrering i det omgivande samhället (Argentzell, 

Leufstadius & Eklund, 2014).  

Omgivningen kan göra mycket för att motverka ohälsa och ge stöd i att förbättra 

livssituationen för individen. Det är viktigt att stärka och uppmuntra för att ge kraft till att 

själv påverka sitt mående. En av nivåerna som folkhälsoarbete kan bedrivas på är just genom 

hälsofrämjande åtgärder. Det innebär att ta till åtgärder för att stärka eller bibehålla individers 

psykiska, fysiska och sociala välbefinnande (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). 

Hälsa genom daglig verksamhet 
 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2013) är arbetslösheten bland personer med 

funktionsnedsättningar större än bland andra. Bland personer med funktionsnedsättning med 

nedsatt arbetsförmåga som inte tillhör arbetsmarknaden, menar 62 % av dessa att de skulle 

kunna utföra ett arbete om de fick en eller flera typer av stöd eller anpassningar (SBC, 2018). 

Personer med funktionsnedsättning möter ofta hinder när det gäller att få arbete både på 

individuell och strukturell nivå. I gruppen har ungefär 40 % behov av anpassat arbetstempo. 

Nästan lika stor andel behöver anpassade arbetsuppgifter och nästan 40 % anpassad arbetstid 

(Arvsfonden, 2014). En av de viktigaste förutsättningarna för att främja hälsa hos personer 

med funktionsnedsättningar är att ge dem möjligheten att komma ut på arbetsmarknaden. 

Enligt Hansson och Bejerholm (2014) är möjligheten till arbete eller en meningsfull daglig 

sysselsättning en viktig faktor i rehabiliteringen av personer med psykisk 

funktionsnedsättning. Utifrån ett socialt perspektiv leder bristen på arbete till marginalisering 

som vidare hindrar normalisering och integration i samhället. Utifrån 

rehabiliteringsperspektivet kan arbete vara en viktig faktor för långsiktiga framsteg med 

hänsyn till psykiatriska symtom, social funktion, självkänsla, livskvalitet och ekonomi. Därtill 

kan arbetet bidra till en återhämtningsprocess där personen anpassar sig till meningsfulla 

aktiviteter ute i samhället (Hansson & Bejerholm, 2014).  

Genom att delta i olika aktiviteter ges människor möjlighet att lära, få nya kunskaper, 

utveckla förmågor och öka sin självkänsla samt sin egen identitet. Vardagens aktiviteter kan 

påverka enskildas hälsa och ge möjlighet till att utveckla och förverkliga sig själv i 

vardagslivet där meningsfulla sysselsättningar ingår. Alla människor behöver och har rätt till 

en meningsfull daglig sysselsättning som även innefattar personer med olika 
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funktionsnedsättningar. För att få en meningsfull vardag deltar personer med olika 

funktionsnedsättningar i kommunernas dagliga verksamheter (Bejerholm & Eklund, 2014).  

En studie gjord i Sverige av Tjörnstrand, Bejerholm och Eklund (2013) visar att genom att 

vistas och arbeta tillsammans med andra kan detta skapa social ömsesidighet och en känsla av 

tillhörighet för deltagarna vilket är avgörande för egenmakt. Genom att erbjuda möjligheter 

att göra, vara och höra hemma ger en daglig verksamhet möjlighet till att behärska nya 

utmaningar och kan öppna för en ny framtid. Detta kan förstärkas om deltagarna erbjuds 

möjlighet att fastställa framtida mål samt besluta hur man uppnår dem (Tjörnstrand, 

Bejerholm & Eklund, 2013).  

Att ha en daglig sysselsättning är viktigt för individens självkänsla och möjliggör nya 

erfarenheter och kunskaper, enligt en norsk undersökning (Engeset, Söderström & Vik, 2015). 

I Norge erbjuds något som kallas ”Stödjande sysselsättning” som ska hjälpa funktionsnedsatta 

ut i vanliga arbeten. Detta fungerar dock sällan, mycket på grund av att de behöver hjälp 

under hela sitt arbetsliv, oavsett hur mycket anställningsvillkoren är anpassade för individen. 

Följden blir att funktionsnedsatta fastnar i olika typer av dagliga sysselsättningar som inte 

leder någonstans och där de bara utför monotona arbeten för att det förväntas av dem. 

Författarnas slutsats är att det inte är lämpligt för funktionsnedsatta personer med den typen 

av aktiviteter i en daglig verksamhet (Engeset, Söderström & Vik, 2015).  

Daglig verksamhet enligt LSS 
 

Daglig verksamhet är en av tio stödinsatser som ingår i Lagen om stöd och service till vissa 

funktionsnedsättningar (LSS).  Det finns tre bedömningsgrunder. I LSS beskrivs vilka 

personer som omfattas av lagen. De delas in i tre grupper utifrån olika bedömningsgrunder, så 

kallade personkretsar. Man kan ansöka om stöd om man har: 

1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 

2. betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i 

vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 

3. andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte 

beror på normalt åldrande och som gör att individen har stora svårigheter att på egen hand 

klara daglig livsföring som att klä på sig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med 

omgivningen (Vårdguiden, 2016).   
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Det är också den insats som flest personer har. I rätten till ett gott och självständigt liv ingår 

till exempel att en individ ska ha möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan 

meningsfull sysselsättning. I huvudsak är det kommunen som har ansvar för att LSS följs och 

som ska följa upp vilka som kan få stödinsatser, ta reda på behoven av stöd och service och 

erbjuda det så mycket som en person behöver. En person ska ha ett direkt inflytande över hur 

insatsen utformas och när den genomförs. Verksamheten ska erbjuda den enskilde stimulans, 

utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter hens önskemål. En daglig verksamhet kan 

bestå av en praktikplats eller att delta i olika aktiviteter och sysslor på ett dagcenter eller på en 

arbetsplats (Vårdguiden, 2016). Strukturen i en daglig verksamhet kan också se olika ut, från 

en öppen social gemenskap till ett mer organiserat arbete. Ibland betalar kommunen ut en 

mindre symbolisk ersättning. Större delen av de som ansöker om daglig verksamhet är 

ungdomar som är på väg att sluta gymnasiesärskola. De andra som ansöker är de som har haft 

kontakt med Arbetsförmedlingen under några år och inte hade lyckats få jobb 

(Kunskapsguiden, 2012). 

Ett övergripande mål med insatsen är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete på 

kortare eller längre sikt. Generellt sett bör verksamheten ha som mål att utveckla deltagarnas 

möjligheter till förvärvsarbete även om detta mål för vissa endast kan uppnås på längre sikt 

eller vara orealistiskt. Den kan med fördel utformas så att den bidrar till att öka personens 

förutsättningar att senare få en anställning i arbetslivet. Det är angeläget att möjligheten till ett 

arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller inom Samhall prövas regelbundet 

(Socialstyrelsen, odat.). De flesta kommuner, 89 procent, erbjuder individuellt anpassade 

insatser med meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning. Det 

handlar bland annat om strukturerad sysselsättning och sociala kooperativ, till exempel enligt 

Fontänhusmodellen. Verksamheterna beskriver i sina återrapporteringar att det är svårt att 

hitta lämpliga arbetsmiljöer där det både finns passande arbetsuppgifter och en stöttande och 

förstående omgivning. Socialstyrelsen kan konstatera att det övergripande målet med daglig 

verksamhet, att den enskilde på sikt ska kunna få möjlighet till lönearbete, inte uppfylls. 

Övergångar till ett sådant arbete är näst intill obefintliga. Den dagliga verksamheten riskerar 

att bidra till en inlåsningseffekt då andra aktörer inom arbetsmarknadspolitikens fält inte ser 

denna grupp som sin målgrupp. Samverkan mellan daglig verksamhet och andra 

arbetsmarknadspolitiska aktörer brister. Den måste utvecklas för att målet ska nås 

(Socialstyrelsen, 2017). 
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Hästens betydelse för funktionsnedsatta  
 

Det har gjorts en hel del undersökningar och studier tidigare när det gäller hästars inverkan på 

individers mående. I flera av de vetenskapliga studier som vi tagit del av så nämner 

författarna begreppet terapeutisk ridning. I en studie av Bracher (2000) benämns terapeutisk 

ridning som användning av hästen för att komma till rätta med problem hos en individ som är 

psykiska och/eller fysiska. Det finns olika varianter av terapi beroende på 

funktionsnedsättningen och andra förutsättningar. Allt från gymnastik på hästryggen till enkla 

promenader och att ta hand om hästen. Hästterapi används bland annat för att öka 

handlingsförmågan samt det personliga ansvaret hos funktionsnedsatta. I samarbete med 

hästen lär sig individen att utveckla färdigheter som självkänsla och självkontroll. Hen lär sig 

även att komma överens med andra som befinner sig i liknande situationer eftersom det ofta 

är fler än en som genomgår den här typen av terapi samtidigt (Bracher, 2000).   

I en annan studie av Yorke, Adams och Coady från 2008 har umgänge med hästar visat på en 

positiv effekt på livskvaliteten hos personer med funktionshinder. Att använda relationer med 

djur, som hästar, katter och hundar, inom vården har visat sig ha en positiv effekt på bland 

annat depression och högt blodtryck. Hästar är kända som tålmodiga och samarbetsvilliga och 

umgänget med djuren har fått människor med funktionshinder att nå bättre självkänsla och 

även få bättre möjligheter att kunna hantera känslomässiga och psykiska svårigheter. De 

deltagande i undersökningen påtalade främst hästens acceptans och att de aldrig kände sig 

dömda av djuret som de kunde göra i relationer med människor. Även den fysiska kontakten 

med djuren var viktig för deras förbättring (Yorke, Adams & Coady, 2008).  

 

Problemformulering 

 

Litteraturgenomgången har lyft fram funktionsnedsattas situation utifrån hälsa och arbete, och 

visar på att en daglig verksamhet med monotona och stillasittande aktiviteter inte är bra för 

dessa personer ur ett hälsoperspektiv. Tidigare forskning visar också att funktionsnedsatta är 

en utsatt grupp som har större risk för dåliga vanor och på grund av det sämre mående än 

befolkningen i allmänhet och att de behöver hjälp och stöd för att bryta inaktivitet. Därför är 

det betydelsefullt att genomföra en studie med fokus på en alternativ daglig sysselsättning för 
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funktionsnedsatta personer för att belysa hur deltagarnas beskriver sin hälsa i relation till den 

dagliga verksamheten. 

Syfte 
 

Syftet med studien är att belysa deltagarnas beskrivningar av den dagliga verksamheten Hälsa 

med hästkraft samt deltagarnas hälsoutveckling i relation till den dagliga verksamheten.  

Material och metod 
 

Kontext 
 

Kontexten är projektet Hälsa med hästkraft som startades i Örkelljunga kommun 2012. 

Projektet har som syfte att personer med olika funktionsnedsättningar ska arbeta med djur och 

natur. Projektet vill erbjuda personer med funktionsnedsättningar en meningsfull vardag med 

möjlighet att vara ute i naturen genom turridning med hästar eller grönytearbete av olika slag. 

Projektledarna vill att deltagarna ska få komma ut och göra något helt annat än att sitta stilla 

inomhus hela dagarna. Att minska konflikter mellan deltagarna var också en av anledningarna 

till projektets start samt att dra mer turister till landsbygden genom att erbjuda turridning, 

lokala matupplevelser och information om natur och djur genom bland annat 

Naturskyddsföreningen och Hembygdsföreningen (Hälsa med hästkraft, 2012). Hälsa med 

hästkraft riktar sig till personer som är beviljade daglig verksamhet på grund av fysiska och 

psykiska funktionsnedsättningar av olika slag. Projektet Hälsa med hästkraft gör detta genom 

att erbjuda en meningsfull daglig sysselsättning som bland annat ger delaktighet, fysisk 

aktivitet och social träning för deltagarna. Ett projekt av det här slaget kan göra stor skillnad 

för personer både individuellt och på gruppnivå och vi anser därför att det är av största vikt att 

undersöka verksamheten. Dels för att de personer som är inblandade i projektet tydligt ska 

kunna se fördelarna dokumenterade och dels för att andra kommuner och eldsjälar ska kunna 

inspireras till att genomföra liknande projekt med de deltagandes bästa i tankarna.   
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Val av metod 
  

Undersökningen genomfördes med två fokusgruppsintervjuer som kvalitativ metod där varje 

grupp bestod av tre deltagare och en projektledare samt en individuell intervju med en av 

projektledarna. Då vi var intresserade av deltagarnas erfarenheter och deras förbättringar av 

måendet med den nya sysselsättningen har vi intervjuat deltagarna och även en ur personalen 

för att få hennes synvinkel. Personalen medverkade i en individuell intervju som är ett sätt att 

samla kunskap om sociala miljöer men naturligtvis kan även frågor om enstaka individers 

känslor och upplevelser vara en vinst (Ahrne och Svensson, 2015). Fokusgrupp som metod 

har som syfte att stimulera en interaktion mellan gruppdeltagarna och få fram så många 

åsikter och erfarenheter som möjligt om ämnet (Dahlin- Ivanoff & Holmgren, 2017). Vi har 

valt fokusgruppintervjuer på grund av att projektledaren föreslog gruppintervjuer med 

anledning av deltagarnas olika funktionsnedsättningar. Vi ville undvika att de kunde känna sig 

obekväma under individuella intervjuer. En fördel med gruppintervjuer framför individuella, 

enligt Trost (2010), är att dessa ger utrymme för samspel i gruppen som kan ge större inblick 

hos den enskilde om dess egna åsikter och drivkrafter. Enligt Trost (2010) beskrivs 

fokusgruppsintervjuer som ett samtal där intervjuaren observerar både med ögon och öron, 

samt att intervjuaren styr samtalet så att det inte avlägsnar sig för mycket från ämnet. Till 

nackdelarna hör att det är lätt att de som är mer pratsamma dominerar intervjun och att det 

enbart är deras åsikter som kommer fram.  

Urval 
 

Studiens urval består av sex deltagare som delades upp i två fokusgruppsintervjuer med tre i 

varje och en anställd från projektet Hälsa med hästkraft. De deltagare som blev intervjuade 

har vistats på olika typer av dagliga verksamheter mellan 3 och 7 år. Deltagarna som 

medverkat i studien är två män och fyra kvinnor mellan 20 och 42 år med olika 

funktionsnedsättningar. I studien skulle två deltagare till medverka men på grund av 

personliga omständigheter kunde de inte närvara. För att få en bredare kännedom om själva 

verksamheten och deltagarnas framsteg från ett annat perspektiv intervjuade vi även en av 

projektledarna i en individuell intervju.  
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Genomförande 
 

Intervjuarna ägde rum i Örkelljunga i Hälsa med hästkrafts lokaler för att deltagarna skulle 

känna sig bekväma och trygga. Genom att vara i en tillåtande miljö tillsammans med välkända 

personer kan detta ge trygghet att dela med sig av sina erfarenheter och känslor. Den här 

konstellationen gör att deltagarna får större kontroll över diskussionen och genomförandet 

(Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017). Intervjuerna skedde under en och samma dag med två 

fokusgruppintervjuer med deltagarna och en individuell intervju med projektledaren. Under 

fokusgruppsintervjuerna medverkade även två ur personalen för att hjälpa vissa deltagare att 

berätta om deras upplevelser. De satt också med i båda fokusgruppsintervjuerna för att vissa 

deltagare hade svårt att uttrycka sina tankar eller var blyga. Vi intervjuade projektledaren som 

startade Hälsa med hästkraft för att komplettera deltagarnas intervjuer samt att få hennes 

synpunkter om deltagarnas framsteg men även verksamhetens utveckling.  

Fokusgruppintervjuerna var strukturerade för att studien skulle kunna belysa både 

beskrivningar av en traditionell daglig verksamhet och Hälsa med hästkrafts verksamhet samt 

hur deltagarnas utveckling varit. Enligt Wibeck (2010) så innebär strukturerade 

fokusintervjuer att intervjuaren har större möjlighet att styra upp ämnena som diskuteras 

genom att byta ämne och ställa nya frågor som leder framåt. Intervjuaren använder sig också 

av relativt många frågor. Det användes två olika intervjuguider, en till deltagarna och en till 

projektledaren. Innehållet i intervjuguiden för deltagarna var främst inriktat för att få fram 

deras upplevelser av att delta i daglig verksamhet samt att ingå i Hälsa med hästkraft och 

deras allmänna hälsotillstånd. Innehållet i intervjuguiden för projektledaren var inriktat till att 

få fram hennes åsikter om både Hälsa med hästkraft och traditionell daglig verksamhet, som 

hon tidigare arbetat i, men även deltagarnas hälsoutveckling. Intervjuerna blev inspelade och 

transkriberade och sedan utskrivna för att underlätta för oss att förstå sammanhanget och 

kopplingen till studiens syfte. Intervjudagen började med att vi berättade för deltagarna om 

studiens syfte och varför just de valdes för undersökningen samt om alla etiska aspekter för att 

de skulle känna sig trygga med sin medverkan.  
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Analys 
  

Enligt Trost (2010) handlar analys av insamlade data att noga läsa igenom utskrifter och 

lyssna på inspelningarna, fundera på sammanhang och använda sin kreativitet för att komma 

fram till viktiga slutsatser. Studien baseras på en induktiv analys som börjar från verkliga 

data, i vårt fall intervjuer, och arbetar sig uppåt mot högre abstraktion. Induktion betyder att 

man drar allmänna slutsatser och dessutom bildar teorier utifrån egna data och fall (Ahrne & 

Svensson, 2016). Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Den 

induktiva ansatsen består av två olika innehållsanalyser, manifest (deskriptiv, det synliga) i en 

text och latent innehållsanalys (vad som står mellan raderna, det osynliga). Både den 

manifesta och latenta innehållsanalysen handlar om tolkning, men tolkningarna skiftar i djup 

och nivå av abstraktion.  En egenskap för kvalitativ innehållsanalys är att metoden i stor 

omfattning fokuserar på ämnet och sammanhanget samt betonar skillnaderna och likheterna 

inom koder och kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Att skapa kategorier är kärnan i 

en kvalitativ innehållsanalys. Materialet lästes flera gånger och sedan kodades textavsnitt och 

kategoriserades samt subkategoriserades om det behövdes samt hittades teman med fokus på 

vad vår text sagt. Kategorier bör vara fullständiga och ömsesidigt utvalda vilket betyder att 

inga uppgifter ska avlägsnas på grund av brist på en lämplig kategori (Graneheim & 

Lundman, 2004). Vi använde oss av en manifest innehållsanalys, det vill säga det synliga som 

stod i texten och försökte dra oss mot det latenta, det osynliga som är ett djupare alternativ. 

För att kunna hitta teman och olika kategorier eller subkategorier hade vi valt ut olika citat 

från våra intervjuer som kunde svara på vårt syfte. De här citaten är meningsbärande enheter 

som tolkades till kod och olika kategorier eller subkategorier som tillsammans utgjorde temat 

daglig verksamhet.  
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Tabell 1 visar endast ett exempel på hur analysprocessen med hjälp av innehållsanalys gick 

till och inte täcker in hela analysen.  

Meningsenhet Kod Kategori Subkategori 

"Skönt. Detta är typ 

en stöttepelare om 

man kan säga så, 

man har vännerna 

och man har 

personalen, ja, om 

det är något det är 

min trygghet” (f1) 

Upplevelse av 

psykisk hälsa genom 

deltagande i 

projektet Hälsa med 

hästkraft.  

Daglig verksamhet Alternativ Hälsa 

med hästkraft 

 

Meningsenhet Kod Kategori Subkategori 

”Ni springer fram 

och tillbaka med 

höpåsar, sadlar, 

träns och 

foderspannar och ni 

rullar jättestora 

höbalar.” 

Upplevelse av bättre 

kondition genom att 

delta i projektet 

Hälsa med hästkraft.  

 Utveckling under 

projektet 

Fysisk utveckling 

Tabell 1 

Etiska överväganden 
 

Studien är genomförd på ett ansvarsfullt sätt där hänsyn tagits till de fyra överväganden som 

är viktiga för studiens kvalitet. De fyra etiska övervägandena är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017).  

Informationskravet betyder att deltagarna som blir intervjuade informeras om syftet med 

studien och givetvis att deltagandet är helt frivilligt samt att deltagarna har rätt till att avbryta 

sin medverkan när de vill (Vetenskapsrådet 2017). Deltagarna fick ett informationsbrev med 

detaljerad information om vad studien innebär och att de insamlade uppgifterna kommer att 

användas endast för forskning och inte för andra syften. Samtyckeskravet innefattar att 

deltagarna har rätt att avbryta sitt medverkande utan att det för med sig negativa följder 
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(Vetenskapsrådet 2017). Deltagarna fick en samtyckesblankett som de skrev på som 

underströk dessa förutsättningar. Med detta innebär att deltagarna har fått information om sitt 

självbestämmande av att avbryta sin medverkan eller frihet om hen vill medverka eller inte.  

Konfidentialitetskravet innefattar att informera om att uppgifterna som erhålles om enskilda 

individer bevaras och redovisas på ett sätt så att andra människor inte kan identifiera 

deltagarna (Vetenskapsrådet 2017). Deltagarna har fått information om att deras medverkan 

kommer att vara konfidentiell och ingen information kan anslutas till en specifik individ. Det 

innebär även information om att allt data och material som samlats bevaras i en dator som är 

låst för att ingen obehörig ska ha tillgång till det. Nyttjandekravet innefattar att informera om 

att uppgifterna om enskilda är insamlade endast för forskningsändamål och att de inte 

kommer användas eller lånas ut för kommersiellt bruk eller andra ickevetenskapliga syften 

(Vetenskapsrådet 2017).  

  

Resultat 
 

Efter att ha bearbetat materialet från intervjuerna så har vi kommit fram till fyra olika 

kategorier: Daglig verksamhet som är indelade i subkategorierna Traditionell daglig 

verksamhet och Alternativ daglig verksamhet vilket i det här fallet syftar på Hälsa med 

hästkraft samt Utveckling under projektet som har delats in i subkategorierna Fysisk 

utveckling respektive Psykisk utveckling. Resultatet kommer att presenteras med citat tagna 

från fokusgruppsintervjuerna (f1) och (f2) och den individuella intervjun (i3).    

Daglig verksamhet 
 

Traditionell daglig verksamhet 

  
Deltagarna uttrycker att det var mycket problem på den tidigare dagliga verksamheten som de 

gick på och där även flera i personalen arbetade. Verksamheten var som många andra som 

finns i Sverige och här sysslade deltagarna med städning och att trä pärlor. Enligt deltagarnas 

uttalanden verkar den traditionella verksamheten inte ge någon större fysisk eller intellektuell 

stimulans vilket gjorde deltagarna rastlösa. 
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”Innan, på den här verksamheten, så slogs ni hela tiden. Vi låg och brottades många gånger 

där. Det slutade ni med när ni började jobba med hästarna direkt”. (f1) 

När projektledaren berättar om traditionell daglig verksamhet får vi en monoton bild av det. 

Enligt projektledaren kunde de inte stå för det de gjorde där inne och säger att det fanns ingen 

mening med att trä upp ett halsband och hälla ut pärlorna när folket gått hem och nästa dag 

skulle de trä samma halsband. Det kändes inte alls som ett meningsfullt arbete och personalen 

ville säga upp sig.    

”Där arbetade jag två, tre år och pysslade och slogs och sedan gick jag hem och kom dit 

nästa dag och slogs och pysslade och gick hem och kände nej, det är inte det jag vill göra.” 

(i3)  

Deltagarna uttalanden om den traditionella dagliga verksamheten är att den var tråkig och att 

de satt ner från måndag till fredag och trädde pärlor vilket inte alls kändes meningsfullt. 

Verksamheten erbjöd inte möjligheten att påverka eller välja vad man vill arbeta med, utan 

det fanns redan färdiga uppgifter som skulle utföras. Deltagarna berättar om att det fanns 

trånga utrymmen och att alla satt i samma rum men även att en del arbete förväntades göras 

snabbt.   

”Jag har varit på den här verksamheten och höll på mycket med snickerier. Ska jag göra 

någonting vill jag göra det i min takt men det skulle helst gå i 220 och vara klart innan 

frukost och då hade jag precis börjat och ville att dom skulle tagga ner”. (f2) 

"Jag kan säga om den här traditionella verksamheten att man sätter sig ner från måndag till 

fredag och trär pärlor. Det är ganska små utrymmen också och alla är i samma rum och det 

fanns inga valmöjligheter och ingen möjlighet att få utlopp för sin energi". (f2) 

Relationerna till personalen i den traditionella dagliga verksamheten kunde också vara 

problematisk där deltagarna uttrycker att de inte tyckte om att jobba när cheferna fanns nära 

dem. Enligt deltagarna kändes detta inte bra och upplevdes stressande.   

"På gamla verksamheten hade man personalen på sig konstant och det fungerar inte för mig. 

Jag vet inte hur ni andra känner men jag kan inte ha höga chefer och sådana i närheten". (f2) 

 

Alternativ daglig verksamhet: Hälsa med hästkraft 
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Hälsa med hästkraft startades som en alternativ daglig verksamhet efter deltagarnas önskemål 

om annan sysselsättning än att arbeta på den traditionella verksamheten. Det var djur och 

natur som deltagarna ville arbeta med enligt en omröstning och på Hälsa med hästkraft sköter 

de om en gård med hästar, bedriver turridningsverksamhet, hanterar ved och gräsklippning. 

Intervjuerna visade att skälen till att deltagarna valt att arbeta inom Hälsa med hästkraft var 

just hästarna och naturen. 

”Jag tycker om djur och att vara ute”. (f1) 

”Det var hästarna som drog.” (f1) 

”Jag ville vara ute i naturen och hästarna är underbara och gulliga.” (f1) 

”Jag älskar att hålla på med veden och såga och se till att hästarna mår bra.”(f2) 

”Det är fridfullt att vara bland djuren, de ger så mycket glädje. Även om man inte rider så 

bara att pyssla med dem.”(f2) 

Enligt projektledaren erbjuder Hälsa med hästkraft även möjligheten att praktisera på olika 

ställen och deltagarna får därmed större chans att komma ut i arbetslivet. Verksamheten kan 

ses som en träning och språngbräda ut i annan sysselsättning. 

” På Hälsa med hästkraft är man lite mer självgående. Flera av våra deltagare tar steget ut i 

arbetslivet och provar olika praktiker. De som är mer självgående är här eller på utflyttade 

verksamheter eller på praktikplatser som ICA och McDonalds”. (i3) 

I Hälsa med hästkrafts verksamhet är deltagarnas åsikt mycket viktig och de bestämmer själva 

upplägget på sina arbetsdagar till skillnad mot traditionella dagliga verksamheter. Enligt 

projektledarna är verksamheten utformad på så sätt att deltagarna själva väljer vad de vill 

arbeta med och att deras önskemål alltid väger tungt. Verksamheten ger deltagarna möjlighet 

till att påverka och utveckla genom att prova och involvera dem i alla delarna som ingår i 

projektet. Enligt projektledaren är verksamheten unik i hela Sverige genom att ge sina 

deltagare rätten att bestämma och själva välja vad man vill arbeta med. Projektledarna brukar 

hålla sig i bakgrunden för att deltagarna ska besluta och driva verksamheten främst efter sina 

önskemål.       

”Man bestämmer själv härute, vi börjar dagen med att gå genom vad vi ska göra och det 

hjälps alla åt att bestämma. Härute är det inte personalen som strukturerar upp dagen, utan 

det är hela gänget och det är det som gör oss unika.” (i3) 
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”Det är deltagarna som bestämmer vad vi gör här, hur vi gör och vad som ska köpas in och 

vad vi behöver, så funkar det inte riktigt på andra dagliga verksamheter. Här ute är vi noga 

med att det inte är personalen som bestämmer utan det kommer från deltagarna som tänker 

och styr. När jag tänker på varför man har utvecklats i sådan rasande takt tror jag att det är 

för att man har fått vara med och utveckla, bestämma och för att vi trott på våra deltagare 

och tänkt att detta klarar de.” (i3) 

Eftersom både deltagarna och projektledaren har en negativ bild av hur en traditionell daglig 

verksamhet bedrivs hade de redan från början bestämt sig för att Hälsa med hästkraft skulle 

vara tvärtom. Enligt projektledaren var hennes önskan att Hälsa med hästkraft inte ska möta 

samma problem som den gamla verksamheten utan här ska alla vara nöjda och trygga med det 

som händer varje dag. 

”Vi bestämde oss för att på vår verksamhet slåss man inte, skäller inte, man uppför sig 

ordentligt. Det är det enda kravet vi har här ute och vi behöver inte påminna om det längre.” 

(i3) 

När projektledaren berättar om tilltron till sina deltagare och att de får lösa sina problem 

själva, tänkte vi direkt på möjligheterna att utvecklas och bli självgående. Projektledaren 

uttrycker sina önskemål om att ge möjlighet till problemlösning för deltagarna själva och att 

detta uppskattas mycket mer än om personalen skulle lösa deras problem. De menar att 

deltagarna blir självständiga och ansvarsfulla på att själva lösa sina problem och lära av det.   

”Jag tror att vi är det enda verksamheten i hela världen som skickar våra deltagare att rida 

själva och de klarar sig alldeles utmärkt, inga bekymmer med det. Möter de en lastbil på 

vägen då hittar de en lösning för det, trillar de av, så trillar de av. Det gäller att våga släppa 

kontrollen lite och det blir genast roligare. Alltså det är lite så, man måste våga. ” (i3) 

Enligt projektledaren i Hälsa med hästkraft har verksamheten fått besök från olika håll i hela 

landet. Verksamheten verkar vara en positiv förebild för de andra dagliga verksamheterna och 

därför väljer de att besöka platsen regelbundet. Andra dagliga verksamheter har bestämda 

dagar när de kommer på besök och gör turridning. Enligt projektledaren lär deltagarna sina 

besökare att rida och detta upplevs som väldigt bra och är uppskattat.   

”Vi fick snabbt ett oerhört framgångsrikt resultat och det är många som varit här och tittat på 

vår verksamhet, folk från Stockholm, de riktigt stora höjdarna. Vi i personalen har inte gjort 
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mycket för att det ska bli en sådan succé utan vi har hållit oss i bakgrunden, låtit folk testa, 

komma med idéer, låtit folk misslyckas och lära sig hur man kan göra istället.” (i3)  

Enligt projektledaren är tiden deras största rikedom och menar att de lägger mycket tid på att 

saker ska bli bra. Hon säger att de inte vill stressa och att deltagarna inte är pressade av tid 

utan att lösa en sak kan ta flera veckor. För att verksamheten ska fungera och få ett bra 

resultat brukar projektledaren göra så här för att deltagarna ska hitta den bästa lösningen. 

”Det tar kanske två veckor att fundera ut en sak, man behöver inte hitta lösningen efter en 

kvart utan låt människan utvecklas och känna: jag fixar det här. Det är mycket mer värt än att 

få en sak gjord snabbt. Tid är vår största rikedom, det är det vi har, det är det vi är rika på, vi 

stressar inte, det blir inte bra då.” (i3) 

Enligt personalen brukar deltagarna på Hälsa med hästkraft vara väldigt stolta över att berätta 

om deras ”arbetsplats”. Projektledaren säger att deltagarna upplever Hälsa med hästkraft 

verksamhet som en riktigt arbetsplats där de är trygga och glada att arbeta. Deltagarnas 

sysselsättning upplevs idag meningsfull och viktig.    

”Det är så att om deltagarna träffar någon ute då kan alla ganska raka i ryggen säga att de 

jobbar på Hälsa med hästkraft och inte är på en vanlig daglig verksamhet utan att de 

verkligen jobbar.” (i3) 

 

Utveckling under projektet 
 

Resultatet visar att deltagarna har utvecklats väsentligt på flera olika plan sedan de började 

arbeta i Hälsa med hästkraft. Deltagarna ger uttryck för att deras fysiska hälsa har förändrats 

genom bättre kondition och att de blivit starkare i kroppen. Likaså beskriver de hur de 

psykiskt mår bättre av att delta i verksamheten. 

Fysisk utveckling 
 

När vi frågade om deltagarnas kondition och fysiska mående berättar personalen att 

deltagarnas fysik har förbättrats väsentligt sen projektets start. Deltagarna gav uttryck för att 

de genomgått stora fysiska förändringar sedan projektstarten såsom minskat i vikt, fått ökad 
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ork och styrka men även förbättrad talförmåga. Deltagarna tyckte det var svårt att själva 

beskriva sin fysiska utveckling och fick hjälp av personalen att reflektera över utvecklingen. 

”Ni springer fram och tillbaka med höpåsar, sadlar, träns och foderspannar och ni rullar 

jättestora höbalar. Ni går trehundra meter med mockakärran. Nu har vi precis fått hit en 

container så vi har mycket kroppsarbete här och det bygger faktiskt konditionen också.” (f1) 

Deltagarna har genomgått stora fysiska förändringar sen projektstarten som framförallt 

personalen lagt märke till. Projektledarna berättar att deltagarna glömde sina egna besvär när 

de var ute i naturen och hjälpte till för att projektet skulle startas. De säger att på grund av 

deras önskan om att ingå i projektet och för att de tyckte om det klarade deltagarna saker som 

de inte hade trott sig kunna.  

”I början hade du ont i höfterna och kunde inte gå. Man fick hjälpa dig med allt, du kunde 

inte klä på dig själv eller gå på toaletten och du grät hela tiden. Du var jätteenvis och ville 

jobba med hästarna ändå. Helt plötsligt kom du springande med sadel och träns och skulle 

själv klättra upp på din häst med hjälp av en pall. Vi tog dit din sjukgymnast för att hon skulle 

se förändringen med egna ögon och hon avbröt ditt ärende och sen började du prata och 

skötte allt själv. Du har gjort en väldigt stor resa och utvecklats jättemycket.” (f1) 

 

Psykisk utveckling 
 

Enligt projektledaren på Hälsa med Hästkraft har deltagarna genomgått stora framsteg när det 

gäller deras psykiska hälsa. De berättar om deltagarnas beteendeförändringar genom att ingå i 

projektet och den positiva effekten det haft på den psykiska hälsan. Hästarna har haft en stor 

inverkan på deltagarnas utveckling och hälsa.  

”Du sa bara nej de första månaderna och vi fick aldrig något annat ur dig då. Men när vi fick 

upp dig på hästarna då var du tvungen att prata om annat och idag har du inga bekymmer 

med det. Det är sällan du säger nej. ” (f1) 

Deltagarna uttrycker vikten av att arbeta ute i naturen och hur mycket det hjälpt dem när det 

handlar om deras psykiska hälsa. De har själva märkt att de hade blivit starkare och bättre på 

att hålla kontrollen när det gäller tålamod. Deltagarna verkar uppskatta och vara tacksamma 

för sin förbättrade hälsa.   
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"Jag kan säga att jag hade väldigt kort stubin. Innan jag kom in i denna verksamheten kunde 

jag tända på två sekunder men idag tar det väldigt lång tid och det känns jättebra för min del 

och även för mina närstående. Innan har det varit handgripligheter från morgon till kväll, nu 

tänker jag mer efter, innan small det med en gång men nu mår jag mycket bättre när jag är 

ute och jobbar". (f2) 

Enligt projektledaren brukar deltagarna på Hälsa med hästkraft numera diskutera sina 

bekymmer. Kommunikationen är en viktig del av verksamheten där alla har rätt till sin åsikt 

och att göra fel och lära sig genom det. Verksamheten stimulerar till en bra kommunikation 

mellan sina deltagare och allt ska lösas på plats innan alla går hem. Projektledaren berättar 

också om att deras kommunikation till deltagarna är öppen och att de kan diskutera vilket 

ämne som helst samt att de arbetar med att deltagarna ska lära sig hantera sin ilska.    

” Vi diskuterar mycket här och vi är raka mot varandra. Vi pratar tills vi har pratat färdigt 

om det. En sak som är viktig och som vi jobbar efter härute är att det inte är farligt att ha fel. 

Alla uttrycker sina åsikter och vi säger exakt det vi tänker. Vi är duktiga på att diskutera. Vi 

går aldrig härifrån utan att ha löst bekymret.” (f1) 

”Härute har vi gjort en grej, att vi bryr oss och vi pratar om allt, oavsett gäller det sex eller 

att man varit våldsam, är rädd eller att det har hänt något hemma. Man kan också bli arg för 

saker, vi pratar mycket om att hantera sin ilska och var man kan rikta den istället.” (i3) 

”Man är viktig, man har sin plats, man har sin funktion, man har sin röst som alla vill lyssna 

på. Alla är med när vi ska bestämma något, vi frågar varandra: Är du med på detta, hur 

tycker du, hur tänker du?” (i3) 

Personalen berättar om deltagarnas förändring som märks väldigt tydligt varje dag sedan de 

började på Hälsa med hästkraft. Projektledaren verkar själv vara förvånad över deltagarnas 

stora framsteg när det gäller både den fysiska och psykiska hälsan.   

”Jag säger alltså att hade jag vetat idag, om jag hade träffat de här människorna för sju år 

sedan så här bara idag, så hade jag inte trott att det var sant, kan jag säga. Så stor 

förändring har alla de människorna som jobbat här genomgått. Jag kan inte beskriva det, alla 

har gått från noll till hundra.” (i3) 

Deltagarna uttrycker liknande tankar som visar på en bra stöttande grupp och socialt stöd som 

är viktiga komponenter för att deltagarna ska trivas och känna sig trygga. De berättar att de 
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hjälper och stöter varandra när det behövs och de brukar också peppa varandra när de inte är 

på bra humör.    

"Vi har en jättebra sammanhållning, är det någon som liksom behöver hjälp med något så 

försöker man i första hand själv, kan man inte lösa det så går man till resten av gruppen och 

så brukar vi lösa det. Så sammanhållningen här är som ett band som sitter. Är det någon som 

är på halvkasst humör så försöker vi hjälpa dem, även personalen ibland, så vi har en 

jättebra sammanhållning här ute". (f2) 

   

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
 

Resultatet lyfter fram två huvudkategorier och två tillhörande subkategorier. Daglig 

verksamhet som är indelad i subkategorierna traditionell daglig verksamhet och alternativ 

daglig verksamhet: Hälsa med hästkraft, samt utveckling under projektet som är indelat i 

subkategorierna fysisk utveckling respektive psykisk utveckling. Deltagarna beskriver en 

förbättring av sin hälsa utifrån hur de mådde under deras tidigare deltagande i en traditionell 

daglig verksamhet i relation till deltagandet i Hälsa med hästkraft. Deltagare uppger att de har 

fått en bättre fysisk så väl som psykisk hälsa. De känner sig piggare, gladare, har fått bättre 

samarbetsförmåga, har bättre kondition och ork samt är mer stresståliga. Personalen på Hälsa 

med hästkraft, som följt flera av deltagarna även i den tidigare traditionella verksamheten, ser 

en tydlig förbättring mellan deltagarnas tidigare mående och hur de mår idag. Enligt 

personalen så ligger framgången i projektet att deltagarna får ta mycket eget ansvar och har 

möjlighet att själv styra sina arbetsdagar efter sina egna förutsättningar och dagsform. I en 

undersökning från 2017 av Argentzell, Tjörnstrand och Eklund framkom att deltagare med 

funktionsnedsättningar ofta hade höga förväntningar när de började på en daglig verksamhet 

och hoppades att de skulle må bättre och få ökad livskvalitet men att de ofta blev besvikna. 

Författarna understryker vikten av att erbjuda individuella uppgifter och att öka graden av 

självbestämmande. 

Resultatet visade att deltagarna i Hälsa med hästkraft upplever sin dagliga verksamhet som 

meningsfull, eftersom de dagligen vistas i naturen tillsammans med de andra 
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projektdeltagarna och projektledarna och gemensamt tar hand om hästar och de uppgifter som 

följer med dem. Enligt Antonovsky (2005) så ökar individens möjligheter att må bra om hen 

deltar i sammanhang som känns meningsfulla, vilket Hälsa med hästkraft gör för deltagarna. 

Att dagligen vistas i naturen tillsammans med de andra projektdeltagarna och projektledarna 

och gemensamt ta hand om hästarna gör att de känner sig glada och välmående. Enligt en 

undersökning av Eriksson och Lindström (2006) som fokuserar på KASAM i relation till 

ålder, kön och social klass så är det viktigt att stärka tillgängligheten till och skapa situationer 

där hälsofaktorer kan gynna de inblandade, vilket personalen gör i Hälsa med hästkraft. De 

skapar en situation där deltagarna tillåts att prova på saker och misslyckas och lära av det, 

vilket ökar deras självkänsla och får dem att utvecklas som människor. Ett starkt KASAM gör 

också, enligt Eriksson och Lindström (2006), att både fysiska och psykiska hälsoproblem 

minskar, vilket kan vara en bidragande orsak till att deltagarnas hälsa förbättrats succesivt 

under projektets gång i takt med att de tagit till sig de nya uppgifterna och den nya miljön. 

Resultatet visar att deltagarna i Hälsa med hästkraft uttrycker det som att den tidigare dagliga 

verksamheten som de befann sig på var raka motsatsen till projektet som de nu deltar i, vilket 

också kan relateras till den starkare känsla av sammanhang som deltagarna nu beskriver. 

Socialstyrelsen (2017) konstaterar att brist på meningsfulla sysselsättningar, trånga utrymmen 

och risk att fastna i en traditionell daglig verksamhet utan att komma vidare gör att det inte är 

en lämplig arbetsplats för många individer med funktionsnedsättningar. Enligt Antonovsky 

(2005) är det viktigt med ett tydligt mål med den uppgift som ska utföras. Att se ett resultat av 

ansträngningen man lagt ner ger en viktig känsla av belöning (Antonovsky, 2005).  Ytterligare 

viktiga komponenter där deltagarna uttrycker att Hälsa med hästkraft är en kontrast till den 

traditionella dagliga verksamheten är när det gäller att sätta mål, främja positiva sociala 

relationer och gemenskap. Enligt Antonovsky (2005) är det viktigt att individen blir en aktiv 

deltagare i sitt eget liv och inte förhåller sig passivt till andras beslut, vilket Hälsa med 

hästkraft tydligt står för. 

Det kopplar till prestationsteorin Mastery climate (Nerstad, Searle, Černe, Dysvik & 

Škerlavaj, 2018), vilken innebär att kunna lösa uppgifter på ett så bra sätt som möjligt utan att 

jämföra sig med andra. Motsatsen är ett resultatorienterat klimat där det är själva resultatet 

som är det viktiga. Resultatet visar att deltagarna uppmuntras att göra sitt bästa genom lagom 

svåra utmaningar samt informationsbyte med arbetskamraterna för stöd och hjälp. Ett sådant 

samarbete innebär att uppmuntra och hjälpa andra såväl som att göra en egen del av arbetet 

för att uppnå både individuella och kollektiva mål. Därför är kunskapsdelning en viktig 
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komponent för att uppfylla kriterierna för framgång i ett ”Mastery climate”. Det är också 

betydelsefullt med ett bra ledarskap. Genom att stödja deltagarna till att våga prova saker på 

egen hand och låta dem göra misstag och lära genom det så arbetar personalen på Hälsa med 

hästkraft på ett sätt som ökar motivation och självförtroende. Det är inte resultatet som är det 

viktiga utan vägen dit. Det är även viktigt för individer att få ansvar av arbetsledare och 

chefer, vilket ökar känslan av lojalitet, förbättrar arbetsuppgifter och stärker lagkänslan 

(Nerstad m.fl, 2018). Personalen i projektet Hälsa med hästkraft har tagit fasta på att ge 

ansvar till deltagarna och arbetar ständigt med att försöka ge deltagarna ansvar i takt med 

deras förmåga. Det blir en positiv cirkel där personalen litar på deltagarnas kompetens och 

deltagarna i sin tur visar stort förtroende för personalen. Genom att skapa ett tillåtande klimat 

med högt i tak så skapar personalen en grund för en daglig verksamhet som finns till på 

deltagarnas villkor. En svensk undersökning från 2016 styrker det personalen säger genom att 

beskriva funktionsnedsatta som en, ofta oanvänd, resurs. De kan arbeta bara det finns flexibla 

förutsättningar och individuellt stöd som anpassas till deras hälsotillstånd (Eklund & 

Sandlund, 2016).  

Metoddiskussion  
 

Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ metod där fokusgruppsintervjuer och en 

individuell intervju genomfördes och bedömdes vara det bästa sättet att undersöka syftet och 

med tanke på målgruppens förutsättningar. Fokusgruppsintervjuer är populära inom 

forskningsvärlden för att intervjua socialt utsatta och sårbara grupper. Metoden anses lämplig 

för människor som kan ha svårare att uttrycka sina tankar och den kan även ge kollektiv makt 

till marginaliserade människor (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017).  

Studiens styrka är metoden som den baseras på som hjälpte till att få fram viktig och lämplig 

data både genom fokusgruppsintervjuerna men även med hjälp av intervjun med personalen. 

Detta bidrog till att besvara studiens syfte och gav ett omfattande resultat, trots att bara två 

fokusgruppsintervjuer genomfördes. Enligt Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) så ökar 

resultatet av fokusgrupper sin trovärdighet om flera fokusgrupper genomförs och om 

deltagarna stimuleras till att dela med sig av sina erfarenheter så att flera synsätt presenteras. 

Trovärdigheten i fokusgruppsintervjuer ligger i samspelet mellan gruppdeltagarna men även 

mellan fokusgruppledaren och gruppdeltagarna. En annan styrka är metoden innehållsanalys 

som kan öka resultatets trovärdighet eftersom författaren använder sig av citat som inte ger 

möjlighet att själv påverka resultatet.  
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Intervjuaren stimulerade deltagarna till en öppen och aktiv kommunikation, men att vissa 

deltagare hade svårt att utrycka sig var en av svagheterna i studien. Det är också möjligt att 

om personalen inte suttit med under fokusgruppsintervjuerna och hjälpt deltagarna att uttrycka 

sig så skulle det kanske inte blivit ett så pass positivt resultat som det blev. En del av det som 

sades var inte deltagarnas egna ord utan personalens uppfattningar vilket kan göra att 

deltagarnas verkliga åsikter och upplevelser inte kom fram ordentligt. Att två deltagare 

saknades gör förmodligen ingen stor skillnad för resultatet.   

Enligt Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) är tillförlitligheten inom kvalitativ forskning 

betydelsefull för att kunna säkerställa kvaliteten på studien. Elo, Kääriäinen och Kanste m.fl 

(2014) finns det tre aspekter att ta hänsyn till för att bedöma tillförlitligheten; trovärdighet, 

konfirmerbarhet och överförbarhet. Trovärdighet innebär, enligt Dahlin-Ivanoff och 

Holmgren (2017), att alla delarna i forskningsprocessen finns beskrivna i studien och kan 

granskas av andra. Konfirmerbarhet innebär att vara neutral inför det resultat man får fram 

och inte låta egna uppfattningar och tankar påverka det. Överförbarhet innebär att resultatet 

kan överföras från en kontext till en annan liknande. På grund av att fokusgrupper ger 

möjlighet till deltagarinflytande och samarbete mellan deltagarna på ett annat sätt än 

individuella intervjuer kan forskaren påverkas mindre av det som kommer fram i intervjuerna 

(Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017).  

Konklusion  
 

Studiens resultat visar på en förbättring när det gäller deltagarnas psykiska och fysiska hälsa 

genom deltagande i den dagliga verksamheten, Hälsa med hästkraft. Hästarna spelar självklart 

en stor roll i deltagarnas hälsoutveckling men det behövs andra delar också som psykosocialt 

stöd, inflytande och delaktighet samt ett bra ledarskap för att deltagarna ska må så pass bra 

som de gör. Hälsa med hästkraft i relation till en traditionell daglig verksamhet verkar vara ett 

projekt som verkligen gör skillnad för deltagarnas fysiska och psykiska mående där 

meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet är grundläggande komponenter. Projektet 

grundar sig på ett salutogent perspektiv där individen ges möjlighet att utvecklas genom att 

själv kunna påverka sin arbetsdag. En av anledningarna till att Hälsa med hästkrafts 

verksamhet verkar vara så framgångsrik är på grund av den höga graden av delaktighet men 

även för att projektledarna tror på deltagarnas förmåga att klara av sina arbetsuppgifter. 

Projektledarna har också en betydelsefull roll när det gäller projektets resultat då deras sätt att 
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arbeta är hälsofrämjande genom att ge deltagarna möjligheten att ha kontroll över sin 

arbetssituation. Enligt tidigare undersökningar är detta en mycket viktig komponent för bättre 

mående och livskvalitet. Detta gör Hälsa med hästkraft till ett föredöme när det gäller dagliga 

verksamheter och något som fler borde ta efter. En av frågorna som ställdes till personalen vid 

intervjutillfället var varför det inte startas fler alternativa verksamheter för funktionsnedsatta 

med tanke på det goda resultatet som dom fått. Med tanke på de framsteg som deltagarna gjort 

under projekttiden och dessutom delat med sig av till besökare och i tidigare intervjuer så 

borde det vara självklart att starta fler liknande verksamheter, inte minst ur en 

folkhälsopedagogisk synvinkel. Ett projekt som gjort så stor nytta och förändrat måendet för 

ett flertal individer borde vidareutvecklas och göras tillgängligt för fler ur den här 

målgruppen. Svaret vi fick från personalen var att en uppstart av ett sånt här projekt kräver så 

pass mycket mänskliga resurser att de flesta inte orkar med att genomföra det, vilket är 

beklagligt. Kanske kan intresseföreningar och patientorganisationer trycka på för att berörda 

parter ska kunna utveckla de dagliga verksamheterna så att de bättre möter de skiftande behov 

som personer med funktionsnedsättning har.  
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Bilaga 1 
 

 

Informationsbrev-Hälsa med hästkraft 

 Du tillfrågas härmed att delta i en studie om daglig verksamhet. Syftet med studien är att få 

din beskrivning av den dagliga verksamhet som du tidigare arbetade inom och den dagliga 

verksamhet du idag arbetar inom på Hälsa med hästkraft. Eftersom det är bra för alla 

människor med en meningsfull daglig sysselsättning så anser vi att det är viktigt att ta reda på 

hur Hälsa med hästkraft har varit till hjälp för dig som deltar och hur det gynnat din fysiska 

och psykiska hälsa. Med studien finns det också möjlighet att kunna uppmuntra andra 

kommuner att starta liknande verksamheter.  

Studien är tänkt att genomföras med hjälp av intervjuer i grupp som består av sex eller sju 

deltagare eller eventuellt färre uppdelade i två grupper. Vi anser att ni som grupp är en 

betydelsefull resurs för att vi ska kunna beskriva verksamheten och visa på positiva delar som 

projektet fört med sig. Vi har valt dig som deltagande eftersom du är en del av projektet och 

har viktig information om verksamhetens innehåll som kan hjälpa oss att genomföra studien.   

Eftersom vi kommer att använda oss av fokusgruppintervjuer så kommer andra som deltar i 

projektet att vara där vid samma tillfälle. Vi kommer att spela in intervjuerna med bandspelare 

eftersom det annars blir svårt för oss att hålla reda på allt som sägs. Ditt deltagande i studien 

är helt frivilligt. Du har rätt att när som helst avbryta ditt deltagande, utan att säga varför. 

Avstår du från att delta eller avbryter ditt deltagande så kommer detta inte att få några följder. 

Uppgifterna som samlas in kommer endast att användas för denna studie och inte för andra 

syften. De enda som kommer att ha tillgång de inspelade intervjuerna är vi studenter och 

ljudfilerna kommer att raderas när undersökningen är klar. Allt data och material som vi 

samlar in, t.ex. inspelningar ska förvaras hemma hos en av oss i en bärbar dator som är alltid 

låst och som obehöriga kan inte nå. Studien kommer att presenteras som ett examensarbete i 

maj på Högskolan Kristianstad. Ni som deltar i studien kommer naturligtvis att få ta del av 

resultatet samt en kopia av uppsatsen om ni önskar.   

Kontakt om eventuella frågor eller funderingar:  

Ort / Datum: Kristianstad / 2018-02-05  

Ansvariga för undersökningen: Danielle Eklund & Simona Garbacea  
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E-postadress: simona.garbacea0003@stud.hkr & danielle.eklund0010@stud.hkr.se  

Tel. nr. Danielle Eklund 0735–5942878  

Tel. nr. Simona Garbacea 0760–150717  

Handledare: Petra Nilsson Lindström 

 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide för deltagarna 

 

•Vad heter ni och hur gamla är ni? 

•Hur länge har ni arbetat i Hälsa med hästkraft? 

•Vem vad det som tyckte att ni skulle börja arbeta här? Varför då? 

•Har ni deltagit i vanliga dagliga verksamheter innan? Hur vad det? Vad gjorde ni där? Vad 

tyckte ni om att vara där? 

•Vad gör ni om dagarna? Berätta hur en dag ser ut här? Vad gör ni? 

•Har ni erfarenhet av hästar sen tidigare? Vilka erfarenheter? Vad kan ni nu som ni inte kunde 

förut? 

•Kan ni beskriva hur ni känner för att arbeta här? 

•Kan ni beskriva vad skillnaden är mellan det arbete ni hade innan och det nu har nu? 

•Upplever ni att ni mår bättre? På vilket sätt? 

•Vilka är de positiva känslorna ni har fått? 

•Känns det som att ni har fått bättre kondition av arbetet här? Berätta vad ni orkar nu som ni 

inte orkade innan! 

•Känner ni er starkare i kroppen? Upplever ni att ni orkar mer än innan? Kan ni beskriva det? 

På vilket sätt? 

•Känner ni er piggare och gladare på arbetet ni har nu? Kan ni beskriva lite hur det känns? 

•Har ni fått nya kompisar sen ni har börjat arbeta här? Hur känns det att träffa de andra? Har 

ni en bra relation med varandra? Kan ni berätta om det? Bråkar ni om något ibland? Vad kan 

det vara om? 

•Hur trivs ni med ert arbete? Varför? 

•Vad är det bästa/sämsta med projektet? 

•Är det något annat som ni vill berätta som vi har glömt att fråga om? 
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide för personalen 

 

•Har du varit med sedan projektet startade? Eller hur länge har du varit här? 

•Vad har ni för utbildning? 

•Vilka är era roller som personal? 

•Hur många deltagare är män /kvinnor? 

•Vilka funktionshinder finns i gruppen?  

•Hur anpassar ni tiderna och arbetsuppgifterna efter deltagarna? 

•Har deltagarna personliga assistenter med sig när de kommer? 

•Vad har ni för erfarenhet av traditionell daglig verksamhet? Vilka upplevelser har ni av det? 

•Hur ser den dagliga verksamheten ut nu jämfört med tidigare? 

•Vem kom på iden till det här projektet och varför tycker ni att det behövs? 

•Hur märker ni att deltagarna förändrats efter att Hälsa med hästkraft startats? 

•Hur kan en dag se ut? 

•Är det något annat ni vill lägga till som vi glömt att fråga om? 

 

 

 

 


