
 

Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor. Nära 
samarbete med omvärlden gör våra utbildningar attraktiva för 
studenter – och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden. 

Besöksadress: Drottninggatan 12 
Postadress: Box 325, 631 05 Eskilstuna 
Tfn: 016 -15 36 00 Fax: 016 -15 36 30 

Besöksadress: Högskoleplan 1 
Postadress: Box 883, 721 23 Västerås 
Tfn: 021-10 13 00 Fax: 021-10 14 00 

Webb: www.mdh.se 
E-post: info@mdh.se 
Org.nr: 2021002916 

 

 

1 (1) 

 

Akademin för Innovation, Design och Teknik  

2012-06-01 

  

Louise Thomsson Erixon 
 
Examensarbete i Informationsdesign med inriktning mot 
Rumslig gestaltning 15 hp, vt. 2012 

 

 

 

Vägvisning för säker logistik vid 
hästtävlingar  

- att vägleda nybörjare och erfarna inom ridsport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinator: Yvonne Eriksson 

Handledare: Staffan Udd 



 

2012-06-01 Examensarbete Informationsdesign - Rumslig gestaltning 
Louise Thomsson Erixon Handledare: Staffan Udd  

   

Abstract  

This report describes how I worked with a spatial information problem, where the focus was 

to produce clearer barriers between horses and spectators at equestrian competitions. My 

background as a competition rider, combined with my knowledge of the spatial design, has 

caused me to react to how the information on riding and racing facilities deficiencies. 

Experienced people in the riding know how they should act with the horse. But novices who 

are unfamiliar with the situation is not aware of the risks it may pose to move among horses. 

The study was conducted on the national facility Strömsholm which both experienced and 

novice equestrian visits. The objective of this study was to develop barriers that inform 

visitors, but also contributing to the direction of motion. How to provide the information in 

the room as needed to suit both beginners and experienced in equine sports has been an 

important part of the work. Design part of the work is based on modules with shape, color and 

size clarifies the direction of movement of the visitors. Along with the fence modules function 

also as cordons. In The study has the horse been an important source to customize 

configuration to operate within horse activities. Previous research shows that the horse is able 

to make generalizations based on their surroundings and can get used to new objects. But the 

horse's color vision makes it more difficult for it to recognize and interpret new items. For 

humans it is about designing clear markings in the room to show where the audience must 

remain. The study also discusses the issue of responsibility and how prior knowledge can help 

people with experience in the riding. But for beginners, it becomes difficult to decide if the 

information is not clear enough. The configuration will help beginners to move safely at 

equestrian competition, without having to possess the same prerequisites as experienced 

people in equestrian. 
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Sammanfattning 

I denna rapport beskrivs hur jag arbetat med ett rumsligt informationsproblem, där fokus varit 

att ta fram tydligare avspärrningar mellan hästar och publik vid hästtävling. Min bakgrund 

som tävlingsryttare i kombination med min kunskap om att arbetat med rum, har fått mig att 

reagera på hur informationen på rid- och tävlingsanläggningar brister. Erfarna människor 

inom ridsporten känner till hur de bör agera med hästen. Men nybörjare som är ovana vid 

situationen känner inte till de risker det kan innebära att förflytta sig bland hästar. Studien har 

genomförts på riksanläggningen Strömsholm där både erfarna och nybörjare inom ridsporten 

besöker anläggningen. Målet med studien har varit att ta fram avspärrningar som informerar 

besökare men som även bidrar till rörelseriktningen. Att forma informationen i rummet efter 

behov som passar såväl nybörjare som erfarna inom ridsporten har varit en viktig del av 

arbetet. Designdelen i arbetet bygger på att moduler med form, färg och storlek förtydligar 

rörelseriktningen för besökarna. Tillsammans med staket fungerar modulerna även som 

avspärrningar. I studien har hästen varit en viktig källa för att anpassa gestaltningen till att 

fungera inom hästverksamhet. Tidigare forskning visar att hästen klarar av att göra 

generaliseringar utifrån sin omgivning och kan vänja sig vid nya objekt. Men hästens 

färgseende gör det svårare för den att känna igen samt tolka nya objekt. För människor 

handlar det om att utforma tydliga markeringar i rummet som visar var publiken skall befinna 

sig. Studien tar även upp frågan om eget ansvar och hur tidigare kunskap kan underlätta för 

människor med erfarenhet inom ridsport. Men för nybörjare blir det svårare att fatta beslut om 

informationen inte är tydlig nog. Gestaltningen ska hjälpa nybörjare att förflytta sig på ett 

säkert sätt under hästtävling, utan att behöva besitta samma förkunskap som erfarna 

människor inom ridsporten. 
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Förord  
Min ingång till temat i det här arbetet har varit mitt eget ridsportintresse. Jag har varit 

verksam inom ridsporten sedan fem års ålder och tävlat inom Svenska ungdomslandslaget i 

fälttävlan. Under mina år som aktiv tävlingsryttare har jag bevittnat både fantastiska men även 

mindre bra händelser. En gång blev jag vittne till hur en kvinna blev översprungen av en häst 

som kommit lös från tävlingsbanan. Hästen sprang ut på parkeringen där kvinnan stod och 

hon hann inte reagera. Hästen rusade vidare och kvinnan blev liggande kvar på marken 

orörlig. Hela händelseförloppet tog bara några sekunder. 

Under mina aktiva tävlingsdagar har jag besökt många olika tävlingsplatser i Sverige och 

kunnat observera att det ofta saknas kunskap om hur tydliga avspärrningar mellan människor 

och häst ska utformas. För olyckan nämnd tidigare så saknades en säker zoon för både 

tävlingsdeltagare och publik. Säkerheten i samband med hästtävlingar är en väldigt viktig 

fråga som berör såväl tävlingsarrangörer, tävlingsdeltagare som åskådare. Inom ridsporten 

utbildas människor så att de kan upptäcka när hästen blir rädd innan det sker en olycka. 

Genom åren har människans påverkan fått hästen mer hanterbar och mindre riskbenägen. Men 

hästens instinkter som den fick i vilt tillstånd, finns fortfarande kvar och formar en stor del av 

hästens beteende.  

Det är viktigt att förstå att hur mycket förberedelse som än görs i samband med hästtävlingar 

så går det aldrig att få det till hundra procent säkert. För att citera Per Ersgård som är 

säkerhetsansvarig på riksanläggningen Strömsholm:  

Många som frågar mig kan vi uppnå en anläggning där det är 100 procent 

säkert? Ja det kan vi, om vi tar bort alla hästar och människor. 

(Bilaga 1, sid. 40) 

En annan incident, där en kvinna skadades under en hästtävling, visar hur illa det kan gå om 

inte besökare informeras rätt. Incidenten skedde på Åstorps ryttarförening i februari 2005. En 

kvinna skulle gå ut genom en dörr från sekretariatet och kom ut i en gång där det stod hästar. 

Kvinnan blev sparkad i huvudet av en häst, blev blind och förlorade smak- och luktsinnet helt. 

Fallet togs upp i Helsingborgs tingsrätt och i hovrätten i Malmö där kvinnan vann mot 

Åstorps ryttarförening. Hovrätten slog fast att Åstorps ryttarförening inte hade utfört 

tillräckligt med arbete för att hålla publik och hästar åtskilda. Även om det funnits någon 

varningsskylt på dörren, som kvinnan gick in genom, hade den varit så pass otydlig att 

kvinnan inte hade märkt den (hd.se, 2012). 

För att förstå hur informationen på ridanläggningar brister behövs mer förståelse för hur 

rummet i miljön används. Detta för att kunna ta fram ett förslag där informationen blir 

tillgänglig för både nybörjare och erfarna människor inom ridsporten. Det här arbetet kommer 

att handla om hur rummet påverkar människors förflyttningar under hästtävlingar. Med hjälp 

av rörelseriktningar hoppas jag kunna skapa tydligare avspärrningar mellan hästar och publik.  
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Inledning 
Här beskriver jag problemområdet och syftet med arbetet, samt hur temat inkludering och 

exkludering förhåller sig till inriktningen på arbetet.  

Bakgrund 
I Sverige finns 500 000 ridsportutövare (expressen.se, 2012) med inriktning på olika grenar 

som exempelvis hoppning, dressyr, fälttävlan, western, distans med mera. Ridsporten är den 

sport där olyckor är näst mest förekommande, uppskattningsvis skadas upp emot 13000 

personer per år; det är bara inom fotboll som fler skadas (Fritidsskador med häst, 2006, sid. 

2). Skador förekommer oftast i samband med att ryttaren faller av hästen under ritt eller vid 

den dagliga skötseln när människan råkar bryta mot hästens rutiner (Säker med häst, 2008, 

sid. 10).  

Svenska Ridsportförbundet (förkortningen SvRF används framöver i arbetet) är den 

organisation som har till uppgift att sprida kunskap om ridsporten i Sverige. SvRF utför sitt 

arbete genom att representera förbundets medlemmar i samhället och genom att arrangera alla 

ryttartävlingar i Sverige via olika ridklubbar. Det ansvarar även för undervisning inom god 

hästhantering och utbildning av ridinstruktörer (ridsport.se, 2012). 

SvRF arbetar frekvent med frågor som rör säkerheten inom ridsporten och med att förebygga 

olyckor.  

SvRF definierar säkerhet på följande sätt:  

 

Säkerhet är snarare ett förhållnings- och arbetssätt än en fråga om 

skyddshjälmar, tåhättor och säkerhetsstigbyglar. När de träder i funktion har 

olyckan redan skett.  

 

(Säker med häst, 2008, sid. 5) 

Syfte 
Arbetet är inriktat på att granska hur olycksriskerna inom ridsporten hänger samman med hur 

miljön på rid- och tävlingsanläggningar är utformad. Fokus ligger på ridanläggningar som 

arrangerar tävlingar på lokal och regional nivå. Men även på hur människor och hästars 

rörelser mellan parkeringen och tävlingsbanan kan regleras med rumsliga element, för att 

publik samt tävlingsdeltagare ska få tydligare information om uppdelning mellan hästar och 

publik. Detta för att det ska bli säkert för alla som rör sig på området. Det är viktigt att tidigt i 

arbetet understryka den komplexitet som begränsar människors möjlighet att ta till sig 

information. Hästkunniga kan uppleva informationen som redundant, men för nybörjare är 

informationen nödvändig. Hästkunniga besitter förståelse för hur de bör agera med hästen. 

Besökare som saknar tidigare kunskap om hästar kan innebära en risk när tydlig information 

saknas för att göra deras vistelse säker på tävlingsplatsen. Från händelsen nämnd tidigare var 

avspärrningen inte tydlig nog för att hindra kvinnan från att passera dörren där hon blev 

sparkad. Erfarenhet av hästar och kunskap om platsen hade troligen inte förhindrat olyckan i 



 

2012-06-01 Examensarbete Informationsdesign - Rumslig gestaltning 
Louise Thomsson Erixon Handledare: Staffan Udd  

   

3 
 

det här fallet då informationen på plats inte var tydlig nog. Årets examensarbete har temat 

inkludering/exkludering därför är fokus i det här arbetet inriktat på hur två grupper som 

besitter olika mängd kunskap om hästar, med rummets hjälp, skall få rätt information för att 

kunna röra sig säkert på tävlingsplatsen. Den första gruppen utgörs av nybörjare som 

exkluderas på grund av bristande förkunskap om hästtävlingar, men besöker hästtävlingar 

som publik eller tävlingsdeltagare. Den andra gruppen är de erfarna som inkluderas, då de 

redan har förkunskap om hästtävlingar. Denna grupp besöker tävlingar antingen som 

tävlingsdeltagare eller som publik. Designförslaget ska stärka tydliga rörelseriktningar, men 

även ta fram säkerhetsfrågan i rummet med hjälp av ett formspråk som underlättar för såväl 

nybörjare som för erfarna hästmänniskor att undvika olyckor under tävlingens gång. Bristande 

förkunskap skall inte vara det som hindrar människor från att förflytta sig säkert.  

Problemformulering 
SvRF har tagit fram en checklista som tävlingsarrangörer kan använda som fingervisning i 

arbetet med säkerheten. Listan tar exempelvis upp logistiken av hästar och människor, 

inklusive vikten av avspärrningar mellan grupperna samt ger anvisningar för vart människor 

med barnvagn och hund bör vistas (Checklista säkerhet inför tävling, 2012, sid. 1-2). Men listan 

anger inte hur avspärrningar ska utformas för att hålla isär publik från hästar. En av bristerna 

på anläggningen utgörs av att människor inte alltid följer anvisningarna. Att undersöka hur 

information på hästtävlingar är utformad, samt hur denna kan påverka rörelseriktningar blir 

viktigt för att avgöra hur informationen i rummet ska bli tydligare. Även ridanläggningens 

omgivning är väsentlig för förståelsen av logistiken av människor och hästar i rörelse.   

Frågeställning 
Frågeställningen lyder som så; Hur kan rumsliga element förtydliga rörelseriktningar på 

rid- och tävlingsanläggningar, för att människor ska kunna röra sig säkert bland hästar 

mellan parkering och tävlingsbana?   

Vidare frågeställningar är: 

 Hur ska information till nybörjare, som saknar kunskap om hästar, utformas utan att 

informationen blir redundant för människor med hästkunskap? 

 Hur påverkas hästen av rummet i förhållande till vad som kan skrämma samt lugna 

den?  
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Målgrupp 
Målgruppen är nybörjare men även erfarna människor inom ridsporten, som besöker 

tävlingar. Under arbetet har det framgått att hästkunniga människor ofta tar för lätt på riskerna 

när de rör sig bland hästar (Bilaga 2, sid. 47). Det slutliga ansvaret ligger alltid på individen, 

men eftersom människor har olika mycket kunskap om hästar är det viktigt att informationen 

når fram. Kunskapsnivån skall inte hindra människor att förstå vart de kan gå. En ytterligare 

påverkande faktor i arbetet är hur ett designval kan påverka hästen till att inte skrämmas av 

miljön. Hästen är inte huvudmålgruppen i arbetet, men den är viktig för att kunna skapa en 

trygg miljö för människor. 

Metod  
Ridanläggningar är anpassade för utövande av ridlära och hästhantering. Hästen utgör därför 

en viktig del i denna rapport då den är en påverkande faktor till säkerheten på 

ridanläggningar. För att hästen inte ska skrämmas av ett designval så behövs förståelse för hur 

hästen upplever rummet. Min förhoppning är att kunna ta fram anvisningar som bidrar till 

bättre säkerhet och information för alla som besöker anläggningen. Fokuset i arbetet ligger på 

hur människors rörelseriktning påverkas utifrån anläggningens utformning. Under studier i 

form av observationer har det framkommit att där möten mellan människor och hästar 

förekommer som mest är på sträckan mellan parkeringsutrymmet och tävlingsbanan. 

Beroende på anläggningens utformning så ser förutsättningarna olika ut. Längre fram i 

rapporten kommer jag att utgå ifrån riksanläggningen Strömsholm som både erfarna och 

nybörjare inom ridsporten besöker. Därför är det en bra plats för studier och designval. 

Strömsholm är kulturminnesmärkt vilket begränsar möjligheterna att anpassa miljön. Men den 

slutgiltiga gestaltningen ska kunna användas utifrån de förutsättningar som finns, utan att 

behöva bygga om ett större område. Således kommer gestaltningen inte bara fungera på 

Strömsholm, utan skall kunna användas av olika ridanläggningar som arrangerar tävling.      
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Teori & Litteratur  
Här går jag in på hur hästens kognition påverkas utifrån omgivningen. Men även på hur olika 

komponenter i rummet kan påverka människors förflyttningar på rid- och tävlingsanläggningar. 

Hästen i rummet 
Hästens sanna natur glöms ofta bort och därmed ägnas liten uppmärksamhet åt yttre faktorer 

som leder till att en häst kan reagera som den gör. Tidigare forskning ger förståelse för hur 

människor ska tänka i närheten av hästen. Den kan även bidra till att öka förståelsen för hur 

rummet kan påverka hästens reaktion för att kunna fastställa hur rummet kan anpassas efter 

säker framkomlighet för människor. Men även för att förstå vilka effekter en viss utformning 

kan få med hänsyn tagen till hästens instinkter. Heather Pickett är en fristående forskare som 

har studerat hur hästens anatomi påverkar såväl dess instinkter som reaktioner. I Picketts 

avhandling Horses: Behaviour, Cognition and Welfare, går Pickett bland annat in på att 

hästens syn är en viktig orsak till att den kan uppleva platser med skarpa ljusskillnader som 

skrämmande. Hästen har ett mindre antal av tappar än stavar i ögonen, vilket gör att den vid 

starka ljuskontraster får svårt att urskilja sin omgivning men även att uppfatta visa färger. 

Men i dimljus eller i mörker där människor har svårt att uppfatta sin omgivning har hästen 

utmärkt syn. Hästen har även en fördel av dess breda synfält som går i sextio grader på sidan 

av huvudet. Detta gör att hästens djupseende blir lika bra som exempelvis en katts. Men på 

grund av begränsningar i synfältet framför huvudet får hästen svårt att snabbt upptäcka om 

något rör sig (H. Pickett, 2009, sid. 2).  

Hästens hörsel gör att den kan uppfatta ljud upp emot 33000Hz (hertz), vad som är över 

ljudnivån för vad en människa klarar av på 20000Hz. Hästens öron kan även vridas åt det håll 

som ljudet kommer ifrån vilket förstärker ljudupptaget (2009, sid. 3). Den kommunikation 

som hästen använder bygger mycket på visuell kommunikation samt ljudsignaler. Detta 

hjälper hästen att behålla kontakten med sin flock på större avstånd i samband med 

förflyttningar (D. Goodwin, 2002, sid. 14).  

Hästen har även en bra förmåga att kunna anpassa sig till den omgivande miljön som att gå 

från öppna gräsland till mer kuperade bergsytor. För hästar i vilt tillstånd beror omkretsen 

som flocken förflyttar sig inom på de förnödenheter i form av vatten, mat och skydd som 

finns i närheten (D. Goodwin, 2002, sid. 7). Veterinären och djurforskaren Dr Deborah 

Goodwin menar att under de 6000 år som hästen levt som tamdjur har det bevisats att dess 

förmåga att kunna anpassa sig inte har ändrats mycket från när den levde vild (D. Goodwin, 

2002, sid. 16). Men hur hästen upplever enskilda objekt i rummet kan få betydelse för hur 

hästen upplever rummet i dess helhet.  

En doktorsavhandling från The Danish Research Council for Technology and Produktion, 

skriven av Winter Christensen, har dokumenterat experiment som utfördes mellan augusti och 

oktober 2006. Studien gick ut på att granska hästars reaktioner under övningar där de var 

tvungna att passera objekt med olika form och färg för att komma fram till maten. Målet med 

experimentet var att fastställa hur mycket hästar kan generalisera mellan olika former. Detta 
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för att få svar på hur mycket det går att hindra att hästen skräms genom att vänja den vid olika 

objekts former och färger, med hjälp av att stimulera det visuella och taktila. (J.C. Winter, 

2008, sid. 510-511).  

De former som användes under experimentet var en orange kon, gul låda, grå boll, en vit 

skiva, en blå cylinder och en grön tunna. Under experimentet användes en grupp hästar som 

testhästar och en annan grupp som referenshästar. De sex referenshästarna stod bakom de sex 

testhästarna; så totalt testades 12 stycken hästar åt gången. Objektet placerades 50 cm framför 

maten för att hästarna skulle tvingas konfronteras med det för att nå maten.  

Under det första experimentet granskades hästarnas reaktioner i testarenan innan de kom i 

kontakt med objekten. Sedan placerades de sex olikfärgade objekten ut i arenan för att 

hästarna skulle få börja vänja sig vid deras former och färger (2008, sid. 512). Efter att 

hästarna fått några dagar på sig att vänja sig utfördes ett skrämseltest där både det visuella och 

taktila testades. En svart gummimatta placerades under matbehållaren och hästarna var 

tvungna att kliva upp på mattan innan de kunde nå maten. Åtta procent av hästarna tvekade att 

äta under de fem minuter som varje häst testades (2008, sid. 512-514).  

Slutligen så testades hästarna för alla objekten samtidigt där varje objekt hade blå som 

enhetlig färg. Under alla testen satt en person med hästarna inne på arenan för att kunna 

studera hästarnas reaktioner. Personen satt bakom ett galler avskiljd från hästarna men ändå 

med uppsikt över arenan. Även dokumentation i form av ren data samlades in genom att fästa 

elektroder på hästarna för att kunna mäta hjärtfrekvensen (förkortning HR) (2008, sid. 513). 

Dokumenteringen visade reaktioner under ättiden som att lyfta på huvudet under ätandet, 

fnysanden, uppmärksamt beteende samt att sniffa och studera objektet (2008, sid. 514).  

Under slutet av experimentet visade den insamlade datan från både observation och HR- 

mätning att hästarna hade vant sig vid objekten. Ingen av hästarna i experimentet hade behövt 

mer än tre möten med varje objekt för att vänja sig. Resultatet visade att hästarna kände igen 

objekt med samma färger men med olika former. Men objekt med samma form med olika färg 

var svårare för hästarna att känna igen. Men under skrämningstestet när det visuella och 

taktila testades så reagerade hästarna lika kraftigt, fast de hade utsatts för alla sex objekten 

med varierande form och färg, som hästar som inte hade blivit utsatta för tillvänjning av 

objekten (2008, sid. 514-515). Christensen menar att det visar hur viktigt det är för hästar att 

kunna göra generaliseringar mellan objekt och att stimulering är avgörande för att hästen ska 

kunna tillvänjas variation mellan objekt (2008, sid. 517). Slutligen anser Christensen att 

tillvänjning gör att hästen lär sig känna igen identifierande former samt färger och på så sätt 

inte tvekar eller upplever dem som skrämmande (2008, sid. 519).  

Det finns påståenden om att hästen inte kan urskilja saker med sitt ena öga som den har sett 

med sitt andra. Den förklaringen används ofta när hästen stannar för att stirra på något den har 

upptäckt eller passerat tidigare, fast då sett objektet från en annan vinkel. Undersökningar har 

visat att hästar har bra förmåga att kunna rumsbestämma sin omgivning. Detta med anledning 

av att hästars cerebrala hemisfär har en funktionell rektionssträcka där informationen tolkas 

snabbt via den interoculara överföringen (varje öga tar in olika information och då seendet 
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inte är synkroniserade på samma sätt som hos en människa ser hästen en bild från varje öga 

som den sedan behöver tolka). Därför finns det bevis för att hästar kan uppleva objekt och 

miljöer som olika sett från olika håll, fast de redan har passerat platsen och objektet tidigare 

(E. B. Hanggi, 2005, sid. 250-251).  

Hästars uppfattning om färger påverkas, som tidigare nämnts, av dess synförmåga i 

förhållande till ljus. Under studier som utförts har det visat sig att hästar kunnat urskilja färger 

som rött, blått, grönt och gult. Forskning utförd av Evelyn B. Hanggi (Equine Research 

Foundation) och Terrace L. Waggoner (Eye Clinic/Naval Hospital) har visat att hästar ändå är 

färgblinda i motsvarighet till fullt seende människor som kan se färger fullt ut med alla tre 

färgkanalerna (2005, sid. 250). Under färgtest visade det sig nämligen att hästar svarade på 

samma sätt som många färgblinda människor gör i upplevelse av färger (2005, sid. 250). 

Hästars förmåga att uppfatta färger är ännu inte helt fastställd, men forskare hävdar att hästen 

upplever färger annorlunda utifrån hur dess ögon fungerar vid ljuskontraster (2005, sid. 250). 

Människan i rummet 
Studier om rummets påverkan på hur människor rör sig har olika förklaringar till varför olika 

riktningar uppstår. En doktorsavhandling från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, 

skriven av Inger Bergström, har kunnat notera vid experiment hur rummet påverkar såväl 

rörelser som upplevelser av rummet. Studien visade även hur arkitekturens former påverkar 

attraherande, ledande eller repellerande mot rörelserna. I Chalmers Arkitektursektionshall 

utfördes experiment där arkitekter vid skolan testade hur former, fasader och byggnader 

påverkade rörelser i förhållande till den mänskliga kroppen (I. Bergström, 1996, sid. 51). 

Under experimentet testades hur former som placerats i rummet påverkade rörelsen i 

förhållande till rummets omgivande storlek. Sju personer sökte vart gränserna gick runt varje 

fragment och hur det relaterade till rummets omgivning. Testet gick ut på att flytta runt 

fragmenten och se hur förhållandet mellan fragmenten påverkade framkomlighet och 

aktiviteten i rumsbildningen som uppstod (1996, sid. 55). Resultaten har redovisats i skisser 

där personers placering visar hur fragmenten påverkar testpersonernas rörelser (1996, sid. 51-

60).  

Experimentets resultat blev att deltagarna uppfattade rummet utanför fragmenten som mycket 

större än det var måttmässigt. Resultatet visade även att hallens läge där experimentet ägde 

rum saknade betydelse för den rumsbildning som uppstod. Slutligen så påverkade 

fragmentens karaktär rörelserna i rummet på så sätt att försökspersonerna rörde sig olika runt 

olika fragment men att rörelserna var lika runt samma fragment för alla deltagarna (196, sid 

56-57). Fragmentens karaktärer påverkade rörelser så att beroende på vilken form som antogs 

så förhöll sig deltagarna olika nära till fragmenten. En form som kallades för "Älgen" 

upplevdes attraherande. En annan form "Kommoden" skapade ledande rörelser åt sidorna. 

Slutligen var det "Överhänget" som först skapade repellerande rörelser i form av distans, men 

attraherade ändå när deltagarna hittade ett rum under den utstickande formen på fragmentet 

(1996, sid. 60).     
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Experiment numer två gick ut på att testa den verkan och effekt en fasad kunde få. I detta 

experiment medverkade tjugo stycken doktorander som skulle öva sig i att framkalla en 

förutbestämd rörelse utifrån en fasad. Syftet med detta experiment var att jämföra hur 

skillnaden mellan den planerade upplevelsen och den verkliga upplevelsen blev. Till hjälp 

användes vita lådor som staplades på varandra för att bli en hel fasad som hade byggts för att 

uppnå olika effekter. Deltagarna skulle sedan gå längs fasaderna för att studera vilka rörelser 

som de lyckades eftersträva.  

Effekten från de tre olika fasaderna visade att beroende på fasadens form så förhöll sig 

personerna olika nära dem. Vid utstickande former så hölls avståndet i sidled större. Vid 

öppningar i fasaden blev avståndet större då öppningen doldes bakom hörn och det inte gick 

att se vad som fanns där (1996, sid. 64-65). Öppningar som doldes under utstickande former 

gjorde inget intryck på deltagarna som bara passerade och fortsatte framåt (1996, sid. 66).  

Experimentet visade att det går att utföra elevationer som påverkar upplevelsen från 

arkitektisk form. Fasadernas utformning och placering påverkade den hastighet som 

deltagarna rörde sig med, men även deras uppfattning av helheten. Vid eventuella 

utbuktningar i fasaden så höll deltagarna avstånd fast det fanns möjlighet att röra sig rakt 

fram. Även vid öppningar i fasaden så uppstod effekter ifall öppningen hann uppfattas och 

påverkade i en ledande rörelse, men utan att någon stannade upp för att titta närmare (1996, 

sid. 68).  

Det tredje och sista experimentet inriktade sig på att studera hur byggnaders proportioner i 

förhållande till människans kropps proportioner påverkade testdeltagarnas känslighet för 

detaljers placering. En gestalt byggdes i tegel med inspiration ifrån den människliga kroppen i 

formgivningen (1996, sid. 72-73). Byggnaden gick inte att gå in i men rörelserna runt den 

kunde registreras. Gestalten uppfattades som ett landmärke och upplevdes ge skydd åt 

människor som stod runt den (1996, sid. 74-75).  

Rummets användning 
Det råder brist inom vetenskapliga studier om hur rid- och tävlingsanläggningars utformning 

kan påverka säkerheten för berörda som rör sig på anläggningen. Med fokus på hur olika 

rörelseriktningar kan skapas under hästtävlingar, är omgivningen väsentlig för hur människor 

väljer att gå. För att få en större förståelse av omgivningens betydelse kan exempel inom 

stadsplanering bidra till att förstå hur platsens uppdelning påverkar rid- och 

tävlingsanläggningars användning. I boken Stadsplanera - istället för att trafikplanera och 

bebyggelseplanera publicerad av Boverket nämns att: "beroende på platsens antal i besökare 

och den inbördes verksamhet som bedrivs på platsen påverkar de förflyttningar som sker" 

(Berntsson, 2002, sid. 45). På ridanläggningar kan olika verksamheter bedrivas beroende på 

anläggningens storlek. Både permanenta och mobila verksamheter kan bidra till nya 

rörelseriktningar. Exempel är tillgången till mat och toaletter skapar rörelseriktningar som kan 

vara avsedda eller icke planerade, vilket noterats under vald metod längre fram i arbetet  (Bilaga 3, 

sid. 48-49). Den amerikanske stadsbyggnadsteoretikern Kevin Lynch, nämner i The Image of 

the city att det går att analysera en plats utifrån tre olika komponenter; identitet, struktur och 
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mening. Tillsammans så verkar enheterna som en, men det är mer effektivt att granska dem 

var för sig för att förstå hur de påverkar helheten. Det behövs en identitet av det som studeras 

för att förstå hur det avviker från andra enheter. Strukturen är det som gör att betraktaren kan 

se sambandet i hur objektet fungerar ihop med övriga objekt och skapar en struktur. Lynch 

menar också att meningen med ett mönster eller en struktur är komplex. Om exempelvis en 

utgång ska finnas krävs en dörr och en dörr har en form som karakteriserar den till att bli en 

utgång. Däri meningen med igenkänningen av objektet för att betraktaren ska kunna 

karaktärisera det som en utgång (K. Lynch, 1960, sid. 8). En ridanläggning har flera 

komponenter som går att strukturera utifrån platsens identitet, struktur och mening. Dessa ger 

en större förståelse för hur människor förflyttas på platsen. Identiteten är ridanläggningen eller 

tävlingsplatsen som har anpassats för hästhantering. Strukturen är området mellan 

parkeringsplatsen och tävlingsbanan, samt cafeteria och toaletter. Meningen är uppdelningen 

vid tävlingsbanan, hur människor rör sig runt evenemanget och respekterar den aktivitet som 

pågår. Vidare undersökning kommer att granska hur dessa komponenter påverkar 

förflyttningar under hästtävling. 
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Metod 
I denna del redogör jag för de metoder jag har använt under insamling av empirisk data och redovisar 
resultaten från undersökningen.  

Metodval 

För att förstå problematiken kring hästtävlingar och hur förflyttningar hänger samman med 

omgivningen vid mötet mellan hästar och människor, utfördes observationer på två olika 

platser med olika förutsättningar och arrangemang. Den första observationen utfördes under 

en dressyrtävling på Segersta gård, som ligger två kilometer utanför Bålsta, den 13 april 2012 

mellan klockan 10.00 och 13.00. Under observationen noterades både skriftligt och med 

rörelseschema människors, hästars och fordons förflyttningar på tävlingsområdet.  

Detta för att förstå hur både omgivningen samt avspärrning påverkar rörelseriktningar och 

ifall människor väljer att följa dessa eller inte.  

Observation Segersta Gård 

Parkeringen, mellan ridhuset och tävlingsbanan, var förhållandevis liten med en uppskattad 

storlek på 30 x 20 meter. Hästtrailersparkeringen låg sju meter från tävlingsbanan. Publiken 

var placerad på en gräsyta mellan parkeringen och tävlingsbanan. Mellan tävlingsbanan och 

ridhuset var ett staket, med en öppning i, placerat. Här fanns en skylt som visade att hästar 

kunde passera.  

Bild 1 Rörelseschema på Segersta gård. 
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Men trots staketets placering rörde sig människor och hästar genom öppningen och befann sig 

på båda sidor av staketet under hela tävlingen. Under den första delen av observationen 

noterades med rörelseschema med markering vart människor, hästar och fordon förflyttade sig 

på plats. Hästarnas rörelseschema berodde på vart de reds eller leddes av människor. 

Människorna, som befann sig på tävlingen, var oftast tävlingsdeltagare och medföljande som 

hjälpte till på sidan om. Därmed kände alla deltagande till de krav som ställdes på deras egen 

roll och beteende på platsen, för att kunna röra sig bland hästar under lugna förhållanden.  

Mellan klockan 11.30 och 13.00 noterades skriftligt hur människor rörde sig mellan olika 

punkter på tävlingsområdet. Sträckan mellan tävlingsbanan och kafeterian var den som blev 

mest trafikerad av gående. Förklaringen kan varit att vid kafeterian fanns även toaletter och 

sekretariat där ryttarna anmälde sig inför tävlingen. Beroende på läget för förnödenheter som 

mat och toaletter drogs slutsatsen att sträckan blev avgörande för hur ofta människor rörde sig 

fram och tillbaka längs den. För fordon med släp var områdets storlek i förhållande till den 

mängd hästar och människor som förflyttade sig viktig. Avgörande var också fordonets 

hastighet och var det placerades. På parkeringen fanns en rondell som hade stor betydelse för 

förflyttning av människor, hästar och fordon. Rondellen gjorde det möjligt för människor att 

kunna leda runt sina hästar och blev en yta som skiljde hästar från publik. För fordon 

hänvisade rondellen en riktning att köra i, vilket underlättade framkomligheten på den trånga 

parkeringen. Människor som rörde sig över parkeringen visade i rörelseriktningar att de 

föredrog att röra sig nära ett objekt. Mellan ridhuset och rondellen användes den öppna ytan 

frekvent av människor. Men beroende på förändringar i rummet så påverkades 

rörelseriktningen. Under observationen kom en bil med släp in på tävlingsområdet klockan 

12.25. Parkeringen var vid det tillfället full. Bilen placerades intill ridhuset och blockerade på 

så sätt en bit av den yta där människor tidigare hade rört sig mellan caféet och tävlingsbanan. 

Därefter ändrades människors rörelse i förhållande till fordonets placering (Bilaga 3, sid 52). 

Platsens förutsättningar i förhållande till storleken från det berörda området blev avgörande 

för det utrymme som fanns för parkering och för människors rörelseyta.              

  

 

Bild 2 Parkering på Segersta Gård med rondell Bild 3 Infart mot parkering på Segersta Gård 
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Observation Strömsholm 
Den 15 april mellan klockan 10.00 och 12.00 utfördes observation på riksanläggningen 

Strömsholm i samband med hopptävling för Agrias cup i division ett. På Strömsholm var 

förhållandet mellan parkeringen och tävlingsbanan ett annat. Parkeringen var placerad vid en 

ridbana i närheten av Strömsholms djursjukhus. Tävlingsdeltagare fick gå i riktning mot 

stallområdet med rid- och gångvägar utmarkerade med staket och skyltar till tävlingsbanan, 

med ett avstånd på cirka hundra meter. Observationen på Strömsholm lades upp annorlunda 

jämfört med den på Segersta gård beroende på storleken av den yta som skulle observeras. 

Området som berördes under tävlingen på Strömsholm var så stort att det blev svårt att få en 

översikt över hur regelbundet publik respektive hästar med ryttare använde gångsträckorna. 

Istället lades fokus på hur väl uppdelning mellan hästar och publik hade ordnats i form av 

skyltar och avspärrningar. Under observationen noterades att det fanns en oklarhet i skyltars 

placering och hänvisning till rörelseriktning.  

Det fanns ingen information 

som separerade hästar och 

publik på sträckan från 

parkeringen för släp till 

tävlingsbanan. Från 

parkeringen för utomstående 

publik saknades även 

information om vart publik 

skulle gå. Omgivande 

byggnader gjorde det svårt att 

veta i vilken riktning som det 

var lämplig att röra sig. Vid 

båda observationstillfällena 

hade människorna på tävlingen 

tidigare erfarenhet av 

hästtävlingar och kände till 

reglerna. Bild 4 Gångstråk på Strömsholm 

Bild 5 Skyltning på Strömsholm Bild 6 Avspärrning på Strömsholm 
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 De besökare som inte kände till reglerna var antingen med i tävlingsdeltagarnas sällskap i 

form av någon släkting eller vän eller besökte Strömsholm i samband med något annat event. 

Under observationen passade jag på att utföra en enkätundersökning för att få direkta svar 

från målgrupperna tävlingsdeltagare och besökare. Detta i syfte att få svar på vad de ansåg var 

bra respektive mindre bra vid arrangemanget av såväl information som säkerhet på tävlingen. 

Enkätundersökning 
Undersökningen utfördes på Strömsholm den 15 april 2012 mellan klockan 12.15 och 14.45 i 

samband med en tävling i division ett i hoppning. Att ställa frågorna direkt till både 

tävlingsdeltagare och besökare bidrog till att få svar direkt från målgruppen som berördes av 

informationen på tävlingen. Totalt utfrågades 22 personer där 11 stycken var tävlingsdeltagare 

och resterande var besökare.  

 

Tabell 1 Statestik för antal tillfrågade på Strömsholm den 15 april 2012. 

Enkäten utformades så att frågorna hölls korta och hade fasta svar för att dels kunna få så 

tydliga svar som möjligt men även för att hålla utfrågningen kort. Detta för att inte störa 

tävlingsdeltagarna för mycket när de handskades med hästarna eller förberedde sig inför 

tävlingsmomentet.  

Under enkätundersökningen visade det sig att majoriteten av de utfrågade besökarna var i 

sällskap med någon tävlingsdeltagare i form av familjemedlem, släkting eller vän. Bara två av 

de utfrågade besökarna var på Strömsholm i annat syfte än tävlingen. Samtliga utfrågade 

besökarna hade kört bil till Strömsholm den dagen. Majoriteten av besökarna angav även att 

de kände sig säkra på området omkring tävlingen och upplevde att det var bra skyltat (Bilaga 

4, sid. 58-59).   

Frågor ställdes även till hästskötare som följde med ryttarna. De besökte tävlingen i egenskap 

av personal anställda av ryttarna. Att räkna med deras svar i enkäten motiverades med att 

hästskötarna besitter kunskaper som ofta är likvärdig med tävlingsryttarnas. För att kunna 

0 2 4 6 8 10 12 

Besökare 

Tävlingsdeltagare 
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arbeta med tävlingshästar krävs erfarenhet av situationer vid hästtävlingar för att kunna 

hantera hästarna rätt. 

Tävlingsryttarna var inte lika eniga i svaren som gällde information och säkerhet på tävlingen 

som besökarna var. Fyra av de elva utfrågade tävlingsryttarna ansåg att informationen på 

tävlingsplatsen var mindre bra. De angav att avståndet mellan parkeringsplatsen och 

tävlingsbanan gjorde det svårt att hålla uppsikt över hästarna på parkeringen. Men även att det 

var svårt att veta vilken väg de skulle gå när de saknade förkunskap om Strömsholm. Som 

svar på frågan som gällde hur ryttarna upplevde hur det var att ta sig med häst från 

parkeringen till tävlingsbanan var det en som angav att den hade en häst som kunde tveka lite, 

då det var mycket nytt att titta på (Bilaga 4, sid. 57).    

Att ställa frågorna direkt till målgruppen på plats var effektivt då det gav tillräckligt med svar 

för att kunna avgöra vilka behov som fanns för de båda grupperna. Från undersökningen 

visade det sig att majoriteten av de tillfrågade besökarna var i sällskap med någon 

tävlingsdeltagare och i någon form besatt kunskap om hur de borde bete sig bland hästar. Men 

vad som blev tydligt var att tävlingsdeltagarna upplevde avståndet från tävlingsbanan som ett 

problem. Dels på grund av att det var svårt att hålla uppsikt över hästarna men även att det var 

svårt att veta vad som hände borta vid tävlingsbanan. Vad gällde informationen så ansåg 

ryttarna det var svårt att veta vilken väg de skulle gå från parkeringen till tävlingsbanan. 

Orsaken var att de saknade förkunskap om området på Strömsholm (Bilaga 4, sid. 56).  
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Rumsnotering  
För att bättre förstå rörelseschemat på Strömsholm och hur uppdelade gångvägar påverkar 

framkomligheten utförde jag en rumsnotering den 24 april. Bilden nedan visar 

rörelsenoteringar från människor, hästar och fordon mellan klockan 10.30 och 12.00 vid 

parkeringen i närheten av konferenscentret Knytpunkten och caféet Markan (Bilaga 5, sid. 

60). Jag utgick ifrån Arne Branzells notationssystem från boken Att Notera Rumsupplevelser, 

där jag lade till två symboler för att kunna markera vart hästar rids eller leds fram. Symbolen 

för hästar utgår ifrån tidigare symboler men med att en halvbåge som ska likna en hästsko. 

Branzell menar att förteckningen över notationssymboler inte är fullständig och kan betraktas 

som ett förslag som går att komplettera efter behov (A. Branzell, 1976, sid. 10).  

Under noteringen lade jag märke till hur mötet mellan fotgängare och ryttare till häst 

påverkades med utgångspunkt ifrån rummet. Gångvägarna anpassade för hästar till och från 

stallen gav en klar riktning för ekipagen att röra sig i. Men mötena mellan människor, hästar 

och fordon skedde på platser med större öppna ytor där det inte fanns något som angav hur 

människor skulle förflytta sig vid möte med hästar. Under intervjun med Per Ersgård 

berättade Per att mötena, så kallade "Hot Spots", är platser där det med största sannolikhet 

händer något (Bilaga 1, sid. 40). Längs gångar med staket eller avspärrningar angavs en tydlig 

rörelseriktning, men vid mötespunkter där staketet försvann blev rummet mycket större och 

fick en annan upplevelse av rymd. 

 

 

Bild 7 Rumsnotering på Strömsholm 
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Intervju  
I många sammanhang hänger problematiken på ridanläggningar samman med liknande 

problem som går att finna inom stadsplanering. Därför blir det viktigt att lära sig styra hur 

människor rör sig inom ett område. I min intervju med säkerhetsansvarige Per Ersgård på 

Strömsholm så konstaterade Per att det är svårt att få en full översikt över området innan man 

befinner sig på plats för att helt kunna förstå behovet (Bilaga 1 sid. 43). Kevin Lynch menar 

att när städer planeras så är det svårt att ta in alla krav som ställs för att en stad ska bli 

mångsidig. En liknelse som Lynch tar upp är att det bara går att se de sidor av berget som är 

synliga och inte hela berget (K. Lynch, 1960, sid. 12). Därför är problematiken liknande kring 

varför det är svårt att förstå hur människors rörelser kan påverka i det här fallet på rid- och 

tävlingsanläggningar.  

Ridanläggningar som nyttjas för tävlingsverksamhet har olika förutsättningar för att kunna 

uppnå en säker standard där alla som vistas på området förstår nödvändigheten av att följa 

anvisningar på området. Mycket av ansvaret ligger på den enskilda individen som skall förstå 

de krav som finns för att vistas vid en rid- och tävlingsanläggning. Under intervjun med 

Mattias Bewersdorf, som arbetar som tävlingsledare i ridsportens hus på Strömsholm, 

berättade Mattias att mycket av problematiken kring säkerhet på hästtävlingar ligger i att 

mycket av ansvaret har tagits bort från den enskilda individen under senare år. När varje del 

av ett tävlingsmoment blir kontrollerat av tävlingspersonal så menade Mattias att det leder till 

att människor slutar tänka själva och inte längre gör egna bedömningar av vad som är säkert 

(Bilaga 2, sid. 46).  

Slutsats  
Från undersökningar som presenterats har det framgått att avspärrningar i form av staket 

fungerar när människor följer dem. När anvisningarna inte följs beror det på otydlig 

information eller okunskap om riskerna. Rummets påverkan går att styra genom att placera 

resurser på platser som gör att människor inte tvingas korsa hästars väg. Men vid platser där 

möten uppstår är det viktigt att det finns anvisningar om hur besökare respektive ryttare till 

häst ska gå samt agera vid möten.  

De som svarade på enkätundersökningen var både personer som hade erfarenhet av hästar 

samt nybörjare inom ridsporten. Ryttarna hade tillräkligt med kunskap om tävlingssituation 

och ansåg att det fanns problem med informationen. Medan besökare hade blandad kunskap 

sedan tidigare och ansåg att informationen fungerade bra. Svarspersonens grad av förkunskap 

och vilken roll individen har vid evenemanget påverkar alltså hur den tar till sig 

informationen.  

 



 

2012-06-01 Examensarbete Informationsdesign - Rumslig gestaltning 
Louise Thomsson Erixon Handledare: Staffan Udd  

   

17 
 

Design 
I denna del av rapporten kommer jag presentera mina designval utifrån tidigare forskning och 

insamlad empiri. Bilderna visar exempel på användning av avspärrning från föregående 

observationer. Jag går sedan in på val av färg, form och mått med tillhörande ritningar. Designdelen 

avslutas med ett förslag på utplacering av avspärrningar på riksanläggningen Strömsholm.  

Strömsholm 
Designdelen kommer att vara riktad mot riksanläggningen Strömsholm. Detta med anledning 

av att anläggningen arrangerar tävlingar från lokal upp till internationell nivå. Men även av 

den anledningen att Strömsholm är en plats som utmärks av platsens historia och är 

kulturminnesmärkt. Det innebär att Strömsholms område skyddas enligt lag från att förstöras. 

Det är heller inte tillåtet att ändra på historiska byggnader och markområden (riksdagen.se, 

2012). Detta är relevant då designen ska anpassas för att kunna användas, som avspärrning 

mellan publik och hästar, utan att behöva göra några större förändringar i den 

omkringliggande miljön. Vad som även gör Strömsholm till en lämplig plats är att det är en 

turistattraktion dit människor utan någon koppling till den ridverksamhet som finns på 

anläggningen kommer för att fika eller besöka slottet. Besökarna utgör därmed en blandad 

grupp som består av människor som antingen är vana vid hästar eller nybörjare inom ridsport.  

Valet att utgå från Strömsholm i designen har även stärkts av det faktum att det idag finns 

permanenta uppdelningar för ridvägar respektive gångstigar på anläggningen. Dessa användes 

under observationen den 15 april 2012. Designförslaget kan således baseras på en befintlig 

miljö där lämplig formgivning för avspärrning samt tillhörande information utgår ifrån 

platsens uppdelning mellan publik och hästar. Vad som är fokus i designen är att människor 

både med och utan hästvana ska bli införstådda med vikten av uppdelningen mellan vart 

ryttare till häst och publik ska röra sig. Detta utan att tävlingsryttare ska behöva 

överinformeras med tidigare kunskap eller att publik och besökare ska missa viktig 

information gällande säkerheten.  

Strömsholm kort historik 
Strömsholm är en av de tre riksanläggningarna för hästnäring i Sverige. De andra två är 

Flyinge och Vången. Riksanläggningarnas uppgift är att bistå med rätt kunskap och 

kompetens för att kunna fortsätta utveckla hästnäringen (stromsholm.com, 2012). 

På Strömsholm bedrivs idag universitet-, folkhögskole- och gymnasieutbildningar samt 

yrkeshögskola med olika inriktning mot hästverksamhet. Det finns sex stycken ridhus samt 

fem utebanor på anläggningen. Varje år arrangerar Strömsholm Sveriges näst största 

utomhusevenemang inom hästsport med hoppning, dressyr och fälttävlan på programmet. 

Arrangemanget kallas för Strömsholmstävlingarna. På Strömsholm finns totalt 252 stallplatser 

och cirka 120 hästar inom Strömsholms egen verksamhet. Strömsholms verksamhet sker i 

nära samarbete med SvRF för att utbilda talangfula ryttare och arbeta för kompetenshöjande 

insatser mot ridskolor i Sverige (stromsholm.com, 2012).  
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Strömsholms historia går tillbaka till 1500-talet. Då ärvde Gustav Vasa marken och byggde en 

mindre stenbyggnad, där senare Strömsholms slott skulle komma att stå. Redan under Gustav 

Vasas tid användes Strömsholm till uppfödning av hästar. Under 1630-talet anlades 

stuteriverksamheten vid åsen där Strömsholms ridskola ligger idag. Mellan år 1871-1956  

fanns en hingstdepå på den tidigare stuterianläggningen. Mellan år 1868-1968 bedrevs arméns 

rid- och körskola på Strömsholm. Den försåg armén med hästar för krigsföring. År 1968 

grundades Strömsholms nuvarande ridskola, men än idag utbildar Strömsholms ridskola 

beridna högvaktens hästar (stromsholm.com, 2012). 

Målgrupp & Behov 
Mot bakgrund av tidigare forskning och resultat från observationer samt intervjuer har det 

framgått att det finns ett outforskat område om hur information under hästtävlingar fungerar i 

praktiken. Det vad gäller hur utformningen av information på hästtävlingar fungerar för 

nybörjare och erfarna personer inom ridsporten. Under intervju med kunniga arrangörer har 

det framgått att erfarna hästmänniskor oftast är den grupp som tar för lätt på riskerna i 

samband av tävling. Men att besökare som är nybörjare inom ridsport oftare följer 

anvisningarna under hästtävling och rör sig på avsett område för publik (Bilaga 2, sid. 47).  

Det är tvetydigt hur tidigare kunskap påverkar respekten för avspärrningar. Men vad som trots 

det berör är hur informationen finns i form av skyltar och avspärrningar. Utformningen utövar 

alltså inflyttande på hur människor respekterar rörelseriktningen. Men tidigare erfarenhet kan 

påverka om människor väljer att förflytta sig enligt avspärrningar eller inte. 

Vid granskning av information och avspärrningar har det framgått att det används olika 

former av resurser vid anvisning för rörelseriktning i form av avspärrning, skyltning och 

funktionärer (Bilaga 1, sid. 43). Tävlingsarrangörer använder de olika resurserna i olika 

omfattning beroende på tävlingens nivå och antalet besökare. Utformningen av skyltar och 

avspärrningar saknar ofta ett konsekvent formspråk vilket påverkar hur informationen når 

fram till såväl erfarna som nybörjare inom ridsport. Med anledning av att de resurser som 

arrangörerna idag använder behövs för att hålla det säkert valde jag utgå ifrån några av dessa 

hjälpmedel under designarbetet. Konceptet bygger på att avspärrningen fungerar tillsammans 

med skyltning för att förtydliga rörelseriktningen. Under observationer och intervjuer har det 

blivit tydligt att det inte handlar om att hindra människor utan om att förtydliga 

rörelseriktningar för besökare och ge information om hur de bör bete sig. Samt att ta fram ett 

enhetligt formspråk som kan hjälpa besökare att känna igen och tolka tydliga 

rörelseriktningar. Informationen som riktar sig till hästkunniga behöver utformas så den inte 

blir redundant. Jag har valt att ta fram information i form av en varningstext. Detta för att 

såväl påminna erfarna men även ge nybörjare den nödvändigaste informationen för att de ska 

veta hur de ska bete sig när de möter hästar.  

För hästens del har tidigare forskning visat att den klarar av att skifta mellan olika miljöer 

samt har förmågan att kunna urskilja objekt utifrån form och färg (E. B. Hanggi, 2005, sid. 

250-251). Hästens medfödda instinkter och behov av förflyttning har gjort att den kunnat 
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anpassa sig bra till sin omgivning. Vad som kan försvåra för hästen att acceptera sin 

omgivning eller gör att den kan uppleva något som skrämmande är hur dess syn påverkar hur 

den upplever former och färger. Med anledning av att hästen har svårare att kunna urskilja 

vissa färger så kommer gestaltningen att utgå ifrån färger som gör att den kan upptäcka och 

känna igen objektet lättare. Formen kommer vara sådan att den ska förtydliga 

rörelseriktningen för ryttaren, men underlätta för hästen att känna igen formen från olika 

synvinklar och därmed kunna passera utan problem. 

Avspärrning 
Då det idag redan finns staket som tävlingsarrangörer kan använda som avspärrning blir inte 

syftet med gestaltningen att ta fram en ny form av staket. Gestaltningens syfte kommer istället 

att bli att förstärka staketets rörelseriktning. Gestaltningen kommer att innehålla en viss del av 

avspärrning som i dess form ska vägleda människor och informera om riskerna. Tillsammans 

med staketen förbättrar den uppdelningen mellan publik och hästar. Staketen som idag 

används i tävlingssammanhang fungerar bra i detta syfte. Problemet med dem är att de ofta 

går att lyfta och flytta på. Därför påverkar storleken och tyngden av designförslaget 

människors framkomlighet. Under intervjun med Per Ersgård så förklarade Per att: "enda 

sättet att kunna hindra människor från att ta sig förbi är att sätta upp fasta objekt i vägen där 

de inte kommer förbi" (Bilaga 1, sid. 41). Detta är en del av problemet med att människor 

bryter mot de avspärrningar som tävlingsarrangörer anvisar till, trots att de känner till 

riskerna. Min motivering lyder som så att gestaltningen ska så långt som möjligt motverka till 

att erfarna och nybörjare bryter mot avspärrningarna med hjälp av tydlig information. Men det 

slutliga ansvaret ligger hos individen som väljer att följa anvisningarna eller inte.  

 

Bild 8 Avspärrningsstaket på Segersta Gård                   Bild 9 Avspärrningsstaket på Strömsholm  

                    

 

 

 

 

Bild 10 Avspärrningsstaket Safety System (safety-
system.com) 
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Form 

Syftet med formen på avspärrningen för publik är 

att påverka människors rörelser och få dem att inte 

bryta mot avspärrningarna. Men tanken är att 

formen även påverkar till vidare förflyttning. Då 

det saknades möjlighet att utföra en utprovning av 

avspärrningarna kommer jag att utgå ifrån 

avhandlingen från Chalmers i Göteborg där 

testerna är väl redovisade. Under laborationer på 

Chalmers bidrog en modul som testades (en form 

som fick namnet "Kommoden") till ledande 

rörelser där människor inte stannade upp framför 

objektet utan fortsatte förbi det. En annan form 

(som kallades för "Överhänget") med en övre del 

som stack ut påverkade testdeltagarnas avstånd till 

modulen (I. Bergström 1996, sid. 59-60).  

Med anledning av att avhandlingen på Chalmers är 

utförd under laborationer på människor kommer 

formförslaget att utgå ifrån att förtydliga 

rörelseriktningen för människor och inte hästen. 

Avspärrningen för hästarna har en liknande form 

som den för publik, men med den breda delen 

nedåt. Av samma anledning som för 

avspärrningarna för publik har det inte utförts 

någon utprovning av hur den formen kan påverka 

hästar. Men mot bakgrund av att hästar under 

stimulering blir vana vid nya objekt i sin 

omgivning (J. C. Winther, 2008, sid. 519) har jag 

valt att fortsätta med samma formgivning av 

hästarnas avspärrning som för publikens, för att 

hålla ett konsekvent formspråk. För ryttarna 

behöver formen vara mindre utstickande upptill 

för att inte hamna i vägen för ekipagen. Men även 

för att informationen ses från en annan vinkel 

uppifrån hästen vilket ger en annan överblick. 

Formen har anpassats till att vara lika från båda 

hållen från sidan som hästen och ryttaren kommer 

den till mötes. Detta för att hästen snabbare ska 

kunna vänjas vid formen. Tanken är att modulen 

ska kunna placeras i anslutning till staket och vid 

korsningar med publikövergång.      

Bild 13 Skissförslag avspärrningsmoduler 

Bild 12 Avspärrningsmodul för publik 

Bild 11 Avspärrningsmodul för häst 
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Färg 
I färgvalet utgick jag ifrån RGB:s färgsystem (Rött, 

Grönt och Blått) för att välja en färg som förbättrar 

läsbarheten av informationen för människor. Jag tog 

även hänsyn till vad som gör att hästar kan urskilja 

avspärrningarna. Som tidigare nämnts så är hästen 

till viss del färgblind, men studier har visat att den 

ändå kan uppfatta färger som rött, blått, grönt och 

gult (E. B. Hanggi, 2005, sid. 250). Vid testet som 

beskrevs tidigare om hur hästar uppfattar former i 

olika färger, användes blått som referensfärg då 

studier visat att hästar har lättare att uppfatta den 

färgen (W. Christensen, J, 2009, sid. 519). Även 

människor som är färgblinda har lättare att uppfatta 

blått (C. Ware, 2008, sid. 73). Valet av blått styrks 

även av att Strömsholms logotype är blå. 

Arrangören använder därför redan denna färg i sin 

skyltning i samband med tävling.  

 

Färgvalet styrktes ytterligare då avspärrningarna 

skulle sticka ut från den omgivande miljön. Större 

delen av byggnaderna på Strömsholm är faluröda 

med undantag av några stenhus i gul nyans, men här 

finns även ett mindre antal vitmålade hus som 

exempelvis vita ridhuset. Avspärrningarna behöver 

även kontrastera från markens gräs och grus. Colin 

Ware, forskare inom människans kognition, skriver 

i sin bok Visual Thinking for Design att ett objekt 

som har en starkare kontrast sticker ut mycket 

tydligare mot dess bakgrund (C. Ware, 2008, sid. 

79).  

 

Andra färger som används till text och 

mönsterinslag är svart, vitt, ljusblått och gult. Dessa 

har som syfte att förtydliga rörelseriktningen samt få 

text och bild att bli mer tydliga mot en mörk 

bakgrund. Ware menar att ljuskontraster i färger 

uppstår när en ljus färg hamnar mot en mörk. Med 

anledning av att konturen runt färgen framstår mer 

tydlig med luminansskillnaden som uppstår mellan 

mörkt och ljust (2008, sid. 72).  Under intervjun 

med Per Ersgård berättade Per att förslag på gula 

skyltar med svart text hade lagts fram till SvRF, för 

Bild 14 Strömsholms logotyp 
(stromsholm.se) 

Bild 16 Färgprover för designförslag 

Bild 15 Färgprover från Strömsholm 
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att börja användas som standard vid skyltning för 

publik under hästtävling (Bilaga 1, sid, 41). För att 

bygga vidare på det har jag valt att ta fram en skylt 

med säkerhetsanvisningar för såväl erfarna som 

nybörjare inom ridsport. Skylten ska sitta placerad 

på baksidan av avspärrningsmodulen för ryttare till 

häst i anslutning till mötespunkter mellan hästar och 

publik.  

Piktogram 
Under arbetet var det viktigt att hitta symboler som 

skulle underlätta för ryttare respektive publik att 

känna igen och tydligare tolka vilken av modulerna 

som gäller för respektive grupp. Men även att 

piktogrammen inte var för detaljerade för 

betraktaren utan bara innehöll de nödvändigaste 

detaljerna. Symbolen för publik gav jag formen av 

en människa som är på språng, där fokus är på den 

övre delen av kroppen. Kroppens lutning ska 

hänvisa till riktningen. Fötterna på människan 

utelämnades då jag bedömde att de utgjorde en 

oväsentlig detalj.  För ryttare till häst valde jag en 

bild av ett hästhuvud som även i sin form får formen 

av en pil som pekar i den angivna rörelseriktningen. 

Manne Lidén är grafisk designer av piktogram och 

beskriver i sin bok, Grafisk Design av Piktogram, 

att piktogrambilden blir komplex om man anger 

rörelseriktningar i den. Dock har forskning visat att 

bilder med spetsiga vinklar oftare går att göra 

rörelsetolkningar från. (M. Lidén, 1999, sid. 25). Lidén menar även att för att kunna avläsa 

informationen måste vi se de delar av exempelvis en människa som är mest karakteristiska för 

aktiviteten (1999, sid. 12). Med anledning av detta ansåg jag att hästhuvudet räckte som 

information till ryttarna så att de snabbt skulle kunna uppfatta riktningen. 

För att ytterligare förstärka rörelseriktningen placerades två svarta pilar med text för publik 

ovanför piktogrammen. Med anledning av den höjd ryttarna kommer upp i på hästen bör 

informationen placeras i höjd så  ryttarna snabbt kan se vilken riktning de skall förflytta sig i.  

För publiken ska pilarna dels visa vägen på längre avstånd, men även ange riktningen när de 

befinner sig i närheten av modulen.  

Bild 17 Skissförslag för piktogram till häst och publik 



 

2012-06-01 Examensarbete Informationsdesign - Rumslig gestaltning 
Louise Thomsson Erixon Handledare: Staffan Udd  

   

23 
 

 

Därför blev valet att placera texten på publikmodulen ovanför piktogrammet. Jag gjorde så 

dels för att följa samma formspråk som på avspärrningen för ryttare till häst, men även för att 

besökare ska se texten på längre avstånd. Under arbetet med piktogrammen var könsfrågan 

viktig att ta ställning till. Under olika tester av människans form, då jag bland annat placerade 

en hästsvans på pictogrambildens huvud, ledde till ytterligare detaljer i piktogrammet som 

skulle kunna vilseleda betraktaren. Då majoriteten av idrottsutövarna inom ridsport är kvinnor 

(ridsport.se, 2012) gjordes avvägningen att undvika detaljer som skulle kunna knytas till 

respektive könsroller. Istället lades fokus på att lyfta fram den rörelseriktning som 

piktogrammet hänvisar till. Jag valde att placera piktogrammen efter varandra för att de skulle 

bli synliga från olika vinklar. Genom att placera piktogrambilderna på en välvd yta blir de 

synliga från olika vinklar och kan med formens hjälp hänvisa den passerande i rätt riktning. 

Kommunikationsdesignsprofessorn Per Mollerup tar upp ett exempel i sin bok, Wayshowing - 

A guide to environmental signage principles and practices, där skyltar med välvda ytor har 

använts på en flygplats för att de ska synas från fler vinklar, vilket underlättat för människor 

att hitta på en större yta (P. Mollerup, 2005, sid. 259).  

Det finns nackdelar utifrån att låta piktogrammen löpa längs den välvda ytan, men valet 

baseras på att piktogrammen ska visa betraktaren vägen oberoende av från vilket håll 

personen kommer ifrån. Men för att inte förvirra människor ska pilarna ovanför 

piktogrammen bidra till en riktning rakt fram. Valet att inte fylla i konturen av piktogrammen 

med vit färg gjorde jag för att öka läsbarheten för betraktaren på en större yta och för att ge 

ögat en linje att följa för att snabbt kunna tolka informationen. Ware kallar det för binding, 

när konturen av en bild kopplas ihop för att kunna tolkas inom en större helhet. Vilket leder 

till att vi kan urskilja informationen med hjälp av endast konturen av vad en bild ska föreställa 

(C. Warer, 2008, sid. 47, 49). För att få tydligare skillnader mellan modulerna fick 

piktogrammen olika blå nyans. Detta för att stärka konturen för att göra det lättare att urskilja 

dem på håll. Ware menar att det är lättare att urskilja en yta utifrån färgkontrasten mellan ljust 

och mörkt med hjälp av hur människans syn upplever ljuset ifrån en mörk bakgrundsfärg 

(2008, sid. 69).  

Bild 18 Skyltning till publik Bild 19 Skyltning för ryttare till häst 
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Text 
På skyltar med enstaka ord används oftare teckensnitt i linjär stil som saknar klackar, där det 

vanligaste typsnittet är Helvetica (M. Lidén, 1999, sid. 11). Svart text på vit eller gul 

bakgrund gör att texten kontrasterar mot bakgrunden och blir synlig på längre håll. Ware 

menar att färger kan ge en annan upplevelse beroende på omgivande färger med hjälp av 

ljushet och mörkhet (C. Ware, 1999, sid. 69-72). Textens storlek ska även vara tydlig på håll. 

Per Mollerup menar att tumregeln för skylttexter är att multiplicera avståndet som texten blir 

läsbar på med femhundra, för att den ska bli synlig på fem meters håll (P. Mollerup, 2005, sid. 

133). Designförslaget bygger på hur formen påverkar människors förflyttningar men skall 

samtidigt vara vägledande. Men i arbetet har jag valt att fokusera på hur avspärrningens form 

och placering kan bidra till tydligare gränser mellan hästar och publik. Därför kommer jag 

inte att gå djupare in i detalj på textens storlek.    

Skylten som kommer att sitta på baksidan av 

hästavspärrningen kommer att bestå av meningar som: 

Hästövergång, För er säkerhet, Låt hästar passera först, 

Håll avstånd till hästar, Följ anvisad väg för publik. Statistik 

visar att de vanligaste skadorna i kontakt med hästar är 

tramp- och sparkolyckor (konsumentverket.se, 2012). Därför 

formulerades texten, om att publik skall hålla avstånd till 

hästar vid korsningar, med avsikten att hindra att människor 

hamnar i kläm mellan hästar. Jag utformade texten dels för 

att ge nybörjare direktiv om hur de bör agera vid möte med 

hästar, dels för att ge erfarna, som redan känner till hur de 

ska bete sig i närheten av hästar, en påminnelse om att följa 

direktiven. För att stärka skyltens påverkan så bör den 

placeras vid varje korsning där häst och publik möts. Detta 

för att människor ska bli påminda om riskerna, men även för 

att informera om vikten av att följa avspärrningar och 

skyltning. Jag valde att göra informationen kort då 

människans arbetsminne enbart kan minnas mellan en 

tiondels sekund till en sekund av den pågående aktiviteten 

(C. Ware, 2008, sid. 115). Att hålla det till fem meningar var för att underlätta för människor 

att ta in informationen, samt minnas hur de ska agera och följa avspärrningar. Jag använde 

korta meningar i syfte att underlätta för publik att ta till sig informationen. Mollerup menar att 

en kort text med korta ord är lättare att ta till sig än en text där långa, svåra ord med längre 

meningsbyggnad förekommer (P. Mollerup, 2005, sid. 121). 

Bild 20 Säkerhetsskylt vid mötespunkter 
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Mått  
För publiken var höjden viktig för att 

informationen skulle bli synlig även vid större 

folksamlingar. Nackdelen med höjden på 

modulen är att texten inte hamnar i läshöjd för 

fotgängare. Men vid situationer där fler 

människor samlas gör översikten på skylten det 

mer lämpligt att placera skylten ovanför läshöjd. 

Men även när läsavståndet till en skylt ökar ger 

skyltens höjd bättre översikt (P. Mollerup, 2005, 

sid. 181). Bredden på modulen ska såväl visa 

vägen, men även få människor att stanna till. 

Modulens utstickande form skapar repellerande 

rörelser i riktning bort från den. (I. Bergström, 1996, sid. 60). Djupet av bottenplattan på 

modulen bör vara sjuttio centimeter för att den inte ska tippa över. Med hjälp av en 

kartongmodell i skala 1:20 undersökte jag hur stadigt avspärrningarna stod med en 

bottenplatta med ett djup på tjugofem centimeter och en på sjuttio centimeter. Som väntat var 

det den på sjuttio centimeter som stod stadigast.  

För att modulen för häst skulle komma upp i samma höjd som när ryttaren sitter i sadeln blev 

valet att göra den två meter hög. En häst kan bli upp till hundraåttio centimeter hög. Till det 

får man lägga till ryttarens överkropp som är cirka en meter lång. Detta gör att höjden på 

modulen underlättar för ryttaren att få en bättre översikt över skyltningen. Bredden på 

modulen valde jag dels för att kunna stänga ute obehöriga från hästområdet men även för att 

modulen skulle vara synlig på längre avstånd. Ware menar att ett objekt som ökar i storlek har 

lättare att sticka ut och bli upptäckt på längre avstånd än ett mindre objekt. Men även att 

kontrasten av objektet mot omgivningen påverkar i vilken mån det kan upptäckas (C. Ware, 

2008, sid. 35). 

 
Bild 23 Referensbild för ryttare till häst i 
möte med avspärrning 

Bild 21 Kartong modell skala 1:20 

Bild 22 Referensbild för publik i möte med 
avspärrning 
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Bild 24 Ritning med mått för publik avspärrnings modul 
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Bild 25 Ritning med mått för häst avspärrningsmodul 
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Material & montering 
Hinder för hästar tillverkas oftast i trä, plast eller metal. Det finns inget material som är helt 

miljövänligt när det är bearbetat och behandlat. Trä är det miljövänligaste man kan framställa, 

utan att behöva använda resurser som inte kommer från naturen från början. Tanken är att 

avspärrningarnas stommar konstrueras i trä och täcks med plast på de välvda ytorna. Förslag 

på plast är ABS-plast som fungerar väldigt bra vid utomhusbruk och är lätt att montera. ABS-

plast finns med matt yta som förbättrar läsbarheten av såväl text som piktogram genom att det 

inte bildas speglingar på ytan. ABS-plasten är även bra då den är lätt att vakuumforma och har 

hög slagtålighet (B. Florman, Föreläsning Materialbiblioteket, 16 mars 2012).  

För att monteringen ska bli enkel för användaren så kan en byggsats paketeras på liknande sätt 

som IKEA s möbler; i en och samma låda för att byggas ihop på plats. Modulerna produceras 

med en stomme i trä som sågas ut och måttanpassas där ABS-plasten skärs ut i rätt storlek för 

att rullas ihop och paketeras med träet tillsammans med en manual.  

Skyltning på Strömsholm 
Som jag tidigare nämnt är 

Strömsholm kulturminnesmärkt 

vilket påverkar möjligheten att göra 

ändringar utan att bryta mot 

reglerna för kulturminnesmärkning 

(riksdagen.se, 2012). Men målet 

under designarbetet har varit att ta 

fram vägvisning, som med hjälp av 

formen i rummet hjälper människor 

att hitta riktningen, utan behöva 

utföra större förändringar i miljön. 

Modulernas placering på 

Strömsholm utgår ifrån samma 

gångstråk som användes under 

tävlingen Agria cup på Strömsholm 

den 15 april. Under tävlingsdagen 

fanns temporära, flyttbara staket 

utplacerade. Jag vill arbeta efter 

samma princip och placera ut 

moduler som skall fungera både 

som avspärrning och som 

skyltning.  

 

 Bild 26 Översiktskarta för Strömsholm 
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Bild 27 Uppdelning för gångvägar under tävling på Strömsholm den 15 april 2012 

Bild 28 Förslag på utplacering av avspärrningsmoduler på Strömsholm 
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Gångsträckornas avstånd ansågs vara ett problem för några av de tillfrågade ryttarna som 

svarade på enkätundersökningen. Personer som svarade att de inte tyckte informationen var 

bra ansåg bland annat att det var svårt att hitta på anläggningen då de inte besökt Strömsholm 

tidigare. Några tillfrågade ryttare hade hästar som tyckte det var lite läskigt att gå längs vägen 

från parkeringen till tävlingsbanan då det fanns mycket att titta på (Bilaga 4, sid, 57). 

Utplaceringen av avspärrningarna gör inte att hästarna upplever omgivningen mindre 

skrämmande. Men då hästar är bra på att anpassa sig till nya miljöer (W. Christensen, 2008, 

sid. 519) har fokus i arbetet inte varit att granska hur miljön kan förbättras utifrån hästarnas 

behov.  Det krävs stimulering i form av att hästar utsätts för nya platser frekvent och lär sig 

känna igen objekt i sin miljö för att inte uppleva omgivningen som skrämmande. Men 

avspärrningarna ska inte skrämma hästarna i den vinkel som hästarna möter dem. 

Avspärrningar och skyltning utformas med hänsyn tagen till människors upplevelser av hur 

det är att hitta längs sträckan från parkeringen till tävlingsbanan. Utformningen sker även i 

förhållande till omgivningen. Designförslaget bygger på att färg och form ska sticka ut från 

omgivningen samt hänvisa till en rörelseriktning för ryttare och publik. Ryttare som kommer 

från parkeringen ska kunna använda avspärrningarna som referenser på vägen bort mot 

tävlingsbanan.  Tidigare studier har visat att där behovet för vägledning är som störst är vid 

mötespunkter för publik och hästar samt vid större, öppna ytor.  

Under observationen på Segersta gård den 13 april visade människors rörelser hur de förhöll 

sig olika i anknytning till näraliggande element i rummet och den öppna ytan (Bilaga 3, sid. 

48-58). I avhandlingen från Chalmers i Göteborg, av Inger Bergström, laborerades vart 

rummets gränser fanns innan rummet försvann. Mellan modulerna som testades i rummet 

kunde deltagarna i studien visa med sin position hur rummets storlek påverkade om rummet 

föll isär eller höll ihop (I. Bergström, 1996, sid. 58). Resultatet visade att en mindre yta i 

rummet fick det att falla ihop, men för en större yta så föll rummet tillslut isär. ( I. Bergström, 

1996, sid. 57-59). Under den rumsnotering som utfördes på Strömsholm den 24 april 

noterades hur mötespunkternas yta såg annorlunda ut beroende på byggnaders och stakets 

position (Bilaga 5, sid. 60 ). Med utgångspunkt från tidigare forskning och undersökningar 

bör avspärrningarna placeras där staketet upphör för att vägleda människor vidare. Att placera 

ut avspärrningarna i anslutning till staket motiveras även med att människor ska kunna 

använda avspärrningen som referenser i rummet och kunna följa dem som spårföljning. Per 

Mollerup menar att spårföljning är den vanligaste metoden för vägvisning. Spårföljning 

fungerar genom att utövare använder synliga, men även taktila spår för att hitta vägen (P. 

Mollerup, 2005, sid. 45).  
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Bild 29 Gångväg från parkering för ryttare till häst, mot tävlingsbanan 

 

Bild 30 Gångväg från parkering med släpp, för publik mot tävlingsbanan 
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Bild 31 Gångväg från publik parkering vid korsning mot Café Markan 

Diskussion 
Syftet med arbetet var att ta fram information som gör det möjligt för människor, oavsett nivå 

av hästkunskap, att förflytta sig på ett säkert sätt under hästtävlingar. Att lyfta fram vikten av 

rummets påverkan i förhållande till hur människor på rid- och tävlingsanläggningar förflyttar 

sig var viktigt att studera för att förstå bakgrunden till att säkerheten kan brista. Hästens del i 

arbetet har bidragit till att ta fram direktiv för att utforma avspärrningar som inte bara 

underlättar för människor utan även är tydliga för hästar. Detta görs genom att använda 

former som fungerar för hästars kognitiva upplevelse. Arbetets mål var att ta fram tydliga 

rörelseriktningar för människor när de vistas på hästtävlingar. Men då hästar i möte med 

människor påverkas av avspärrningens utformning var det viktigt att väga in även deras 

upplevelser i behovet. Svårigheten i arbetet var att kunna utforma information som inte skulle 

skrämma hästarna men som skulle fungera som vägvisning för människorna. Winter 

Christensens tester på hästens uppfattning om form och färger visade att hästen hade lättare 

att urskilja former med samma färg, men med olika form. Men att hästen kan uppleva ett 

objekt som olika från olika vinklar och därför inte känner igen formen sedan innan och 

upplever rummet som annorlunda (E. B. Hanggi, 2005, sid. 250-251). Människors rörelser 

under hästtävlingar påverkas av tillgängliga resurser på plats där avståndet och utrymmet 

påverkar deras rörelsemönster. (Bilaga 3, sid. 48). Under testet, som utfördes på Chalmers, så 

visade fasadytor att det går att framkalla planerade rörelser utifrån en form eller yta (I. 

Bergström, 1996, sid. 51). Det går således att påverka människors rörelser på rid- och 

tävlingsanläggningar och samtidigt visa respekt för hästens upplevelse av miljön. För 
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människor som besöker en hästtävling och saknar kunskap om de krav som ställs på ens 

närvaro kan det vara skrämmande att möta en häst och inte veta vilken riktning man själv eller 

djuret skall gå. Men med rätt formelement för att informera såväl nybörjare som erfarna kan 

de båda grupperna mötas i en situation där det finns förståelse för hur människor ska kunna 

vistas i samvaro med hästen. Detta utan att kunskapen är det som hindrar människor från att 

förflytta sig säkert. 

Sammanfattning  
Ridanläggningar har formats efter de behov som finns för att utföra ridsport i form av att 

hantera hästens skötsel, träna hästen under ritt och ge hästen utrymme att vistas utomhus. 

Hästen är avgörande för ridsporten och därför står dess behov i fokus. Men under mitt 

sökande efter bakomliggande orsaker för hur utformningen av ridanläggningar kan påverka 

framkomligheten samt säkerheten så är människors roll avgörande för vart såväl människor 

som hästar förflyttar sig. Individer inom ridsporten förflyttar sig inte bara på fyra ben utan 

även på två. En större kunskap om rummet kan öka förståelsen för hur olyckor kan undvikas. 

Vidare studier inom området kan bidra till att såväl erfarna som nybörjare inom ridsporten får 

en större förståelse för hur det går att påverka säkerheten under hästtävlingar.  Det är upp till 

besökarna att känna till vart de kan röra sig, men det är ett gemensamt ansvar vilket innebär 

att tävlingsarrangörerna måste se till skyltning och avspärrningar finns och fungerar. Men 

besökarna har ansvaret att följa anvisningarna för att säkerheten ska uppehållas.  
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Bilagor  

Bilaga 1 
Intervju med Per Ersgård 

Per Ersgård arbetar som polis i Västmanland och har tidigare arbetat som ridande polis 

i Malmö under många år. Per arbetar även som säkerhets ansvarig på riksanläggningen 

Strömsholm. Per ansvarar bland annat för att arrangera och kontrollera säkerheten på 

Strömsholm under tävlingar. Under intervju så berättade Per hur säkerheten ser ut på 

anläggningen och hur personalen arbetar tillsammans för att kunna förbereda för 

större evenemang som Strömsholms tävlingen. Även hur förberedelserna ser ut med 

logistik av besökare och tävlingsdeltagare. Vilka resurser som används och vad som kan 

göra att anläggningen blir säker med mycket hästar och människor i rörelse.  

Strömsholm 2012-04-15 

Per - Strömsholm är speciellt då det är kulturskyddat så vi kan inte göra som vi vill. Vid 

större evenemang så ställer det höga krav på skyltar och information. När du kommer till 

Strömsholm är det ingen tvekan om vart du ska parkera. Om du ska in på området så kommer 

du att bli in vinkad  och det är personal utplacerad och med skyltar som anger vart du ska ta 

vägen. Vi ska titta lite gran på begreppet säkerhet. För när jag pratar säkerhet pratar jag inte 

bevakning för det är något annat utan jag har alltid handlingsplanen med mig och den är gjord 

för att vägleda funktionärer och personal och när det händer någonting. För det finns alltid ett 

syfte till när det händer någonting när det är häst, ryttare och publik på plats. Handlingsplanen 

ska ligga till grund för att veta hur vi ska kunna förebygga och minimera antalet olyckor. Det 

blir intressanta möten här på Strömsholm för vi kan inte ha uppstallning, framhoppning och 

bana på en plats. Idealet vore att kunna separera helt och hållet för att möten mellan 

fotgängare och ryttare till häst inte ska ske. Utan vi har fått arbeta med de förutsättningar som 

finns här och arbeta med de korsningar vid vissa platser som vi kallar för Hot Spots. Där det 

går att förutse om det händer något så händer det med allra största säkerhet där. Säkerhet, du 

kan aldrig uppnå hundra procent i säkerhet, det är väldigt viktigt att förstå. Många som frågar 

mig kan vi uppnå en anläggning där det är 100 % säkert? Ja det kan vi, om vi  tar bort alla 

hästar och människor. Men för att kunna ha en god säkerhet så måste vi kunna få fram 

information snabbt.  

Sambandet är mellan radio organisationer med waklie talkies och det är vikten av samband att 

snabbt kunna göra insatser, det höjer säkerheten och att snabbt vara på plats. När vi är 

utsprida vid tävlingar som sker över större delen av anläggningen så kräver det att det finns 

samband och då använder kontakt via FRO. Många av dem som jobbar här arbetar på många 

hästtävlingar vid fälttävlan och allt möjligt. Erfarenhet är viktigt och att ha rätt utrustning med 

sig för att kunna hålla kontakt för kan jag inte kalla på den personen då kommer inget att 

hända. Samma sak om jag inte kan ringa efter ambulans. Nästa stora enhet inom säkerheten är 

sjukvården. Då är frågan att i ett extremt läge som exempel Stockholms Ryttarstadion då finns  
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helikopter tillhands för akut utryckning. Men här ute på landet så är förutsättningarna sämre,  

det finns ambulans från sjukhuset. Då har vi sagt så att vi ska höja kompetensen att vi har allt 

på plats om något händer. Att det finns läkare och trauma läkare på plats som kan fatta de här 

livsavgörande besluten och kan göra samma jobb som egentligen ambulansen skulle gjort fast 

att göra det direkt på plats  och inte bara lasta in patienten och köra iväg utan att vårda 

personen direkt. Så det beror helt på vilket område man arbetar på och förutsättningarna som 

finns där. Mellan dessa komponenter har du dessa komponenter säkerhetsansvarig, som jag är. 

Men även en liten grupp säkerhetsfolk som kan placeras ut på viktiga platser. Min roll i det 

hela är att jag inte har någon fast position i det hela jag håller i sambandet och håller kontakt 

med sjukvården samtidigt som jag rör mig på tävlingsområdet och gör mina analyser. Min roll 

är att hålla kontakten med tävlingsledaren och hålla i sambandet. Sen vad som även är viktigt 

är kontakten med media där det är livsviktigt att det är en person som gör uttalanden. För i 

media fungerar det så att om de inte får några svar går de till nästa och frågar istället. Så det är 

viktigt att en person gör uttalanden om händelser så det inte förstoras upp på grund av fel 

information. Säkerhets arbetet funkar så att det är såklart mycket diskussioner om hur 

tävlingsområdet ska se ut och sen får man fatta beslut med tävlingsledningen om förberedelser 

som behövs.  

När det gäller människor och avspärrningar så har det varit sedan urminnes tider att finns det 

minsta väg igenom så går folk där. Enda sättet att kunna hindra människor från att röra sig 

förbi är att sätta upp fasta objekt i vägen där de inte kommer förbi. När jag började här så 

hade vi rep och pinnar och jag ansåg att det här stoppar inga människor och trillar en häst så 

kan den trilla på en pinne. Det vi har nu är ordentliga staket som går att flytta och är väldigt 

lätta att hantera och vi kan anpassa efter förutsättningarna. För ett tag sedan hände en olycka 

där en kvinna blev sparkad och dog och då gjordes en undersökning om hur det kunde hända. 

Jag la då in ett förslag till förbundet där man skulle standardisera gul skyllt med svart text där 

man skulle ange vart publik skulle gå. Vi kan inte ha personal utplacerad överallt för att 

stoppa alla människor. Till exempel är människor som behöver korsa galloppbanan nere vid 

slottet.  Där de går på tävlingsområdet och går in och går på galloppbanan och där har jag satt 

upp en skylt som inte går att missa och väljer man att ändå gå där så har man gjort ett 

medvetet val om att gå där ändå. Det är ett ständigt arbete under hela tävlingen att fånga upp 

om det har hänt någonting och samla alla inblandade och göra utvärderingar om vad som 

gjorts under tävlingen. Vi håller kontinuerliga möten med tävlingsledningen och utvärderar 

vart riskerna finns och vi har ett ansvar att det ska hållas efter säkra standarder. I vårt fall är 

det att snabbt kunna kalla på hjälp och få sjukvård snabbt på plats och i många fall har det 

kunnat avgöra om ett fall ska sluta lyckligt. Jag har varit på tävlingar där det varit personal 

som är från Röda Korset men dom saknar sjukvårds kunskaper. På en hästtävling kan alla 

möjliga skador uppstå det kan vara brutna ben eller ryggmärgsskador. Det händer saker och 

det krävs rätt kunskap på plats för att kunna erbjuda rätt hjälp. Vad gäller tävlingar så krävs 

inte alltid ambulans på plats enligt tävling propositionerna som vid hoppning och dressyr. Det 

är bara vid fälttävlan det krävs.  
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Du måste ha personal som kan och besitter kunskap om säkerhet på hästtävling sen innan och 

förstår kraven som ställs. Sen ställs det även krav på publiken. Nu är sjukvården inte i första 

hand till för publiken, men när det händer någonting då ska det finnas beredskap och då får  

det inte finnas personal som springer runt och inte vet vart dom ska vara. Jag har en bra 

position här med min erfarenhet och vet vad som behövs när det händer något. Sedan blir 

publiken lugn om de ser att det finns beredskap på plats. Sen kan det hända något när som 

helst det vet man inte. Även på dressyr tävlingar ett exempel är Louise Haaga (landlags 

ryttare i dressyr) som trillade av hästen och slog sig illa i nacken,  men allt gick bra men det 

kunde gått illa.  

Ett annat exempel är när 2004 års allsvenskan och en häst som sparkade en man i bröstet när 

han skulle ta av benskydd på hästens bakben. Jag hade precis passerat förbi när det hände och 

hörde en smäll av något hårt som träffade något mjukt. Mannen kunde inte få luft och det 

fanns sjukvård i närheten så jag kunde inte flytta honom. Sjukvården lyfte mannen rätt så han 

fick luft sen så kördes han till akuten och allt slutade bra trots allt. Jag jobbar i verkligheten 

och när det väl händer i verkligheten så går det fort så det är jätteviktigt att ha rätt personal på 

plats när det händer. Det är viktigt att kunna förebygga sådana händelser och kunna förutse 

vart det kan hända. Sen kan en häst hoppa ut i publiken det går aldrig att förebygga, ryttare 

kan ramla av på banan, häst kan slita sig i transporten och komma lös det går inte att 

förebygga. Men det går att vara så framförhållande i tänkandet att det går att täppa till några 

hål och åtgärda direkt. Det går bara att upptäcka när man är direkt på platsen vart risker finns. 

Så länge det är hästar och människor på plats så kan allt hända. Om något skulle förbättras så 

skulle det vara att ändra visa stigar fast det är svårt att förändra. En plats som är nere vid 

gröna hoppbanan så finns en stig där publik rör sig runt när hästarna ska gå in på hoppbanan 

och det finns alltid någon som vill korsa den stigen. Där skulle jag vilja dra om vägarna. Det 

som är bra med Strömsholm är att allt finns inom räckhåll och publik kan röra sig till 

tävlingsbanan och det finns platser för toaletter på vägen.  

En incident som hände borta vid utställnings området under Strömsholms tävlingarna för 

något år sedan var att det kom en person fram till mig när tävlingen led mot sitt slut och sa att 

det låg ett träd på utställningsområdet. Vilket träd, sa jag? Ja ett träd borta vid 

utställningsområdet, sa den personen. Då hade jag gått där bara en halv timme tidigare och 

trädet hade hamnat rätt över gångstigen till utställningsområdet. Två timmar tidigare hade det 

varit 400-500 människor på den platsen. Du förstår vad vi har att jobba med och vi får inte ta 

bort träd hur som helst. Det trädet hade blivit helt uppätet inifrån av insekter och ramlat på 

grund av att det blåst.  

Alla som jobbar på Strömsholm känner till hur de ska bete sig och har olika tankar om 

säkerheten men tillsammans så komplimenterar alla varandra på så sätt till att kunna hålla det 

så säkert det är möjligt. Det går alltid att överinformera människor men om publik besöker 

tävling så bör de vara medvetna om att det finns hästar på området och det innebär vissa risker 

att befinna sig på området under de förutsättningarna.  
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Frågor:  

1. Under tävlingar på Strömsholm använder ni visuell information i form av skyltar 

för att visa besökare vart de bör gå med hänsyn till hästar och trafik på 

området? 

 

Strömsholms område är minnesmärkt vilket betyder att inget får ändras eller byggas 

om på grund av platsens historia. Men på grund av platsens utformning så blir det 

svårt att skapa förutsättningar för att kunna skapa säkerhet under hästtävlingar. Skyltar 

i samband med personal som informerar besökare så går det att informera bättre och 

förklara riskerna för människor. För att kunna förutse vart riskerna är som störst i 

mötet mellan människor och hästar på platsens, så kallade "hot spots" använder vi en 

handlingsplan som jag har tagit fram just för Strömsholm för att kunna markera ut "hot 

spot". Men vad som är viktigt att förstå i samband vid hästtävling är att det aldrig går 

att göra det 100% säkert när hästar och människor är inblandade.         

 

2. Uppe vid stallarna på Strömsholm kommer utomstående människor för att 

besöka fiket Markan och även se anläggningen. Påverkar utomstående 

människor säkerheten på Strömsholm anser ni?  

 

Inga risker som jag känner till. De som besöker markan är ofta motorcyklister och 

människor tar det ofta lugnt vid hästarna som passerar.  

 

Om JA, Används det någon form av avspärrningar på Strömsholm för att visa 

besökare vart det är tillåtet att gå?  

 

Använder skyltar och staket. 

 

3. När det gäller handikappade och rörelseförhindrade, arbetar ni för att det ska 

bli handikappsanpassat för både besökare och ryttare på Strömsholm?  

 

Finns inga möjligheter att kunna placera ramper m.m. för handikappade, området är 

inte anpassat för det från början. Sen så hindras vi till att få utföra större förändringar 

då området är minnesmärkt. Men under större evenemang så finns handikapps 

toaletter.  

 

4. Vid arrangering av tävlingar på Strömsholm används avskiljningar ( t.ex. staket) 

mellan hästar och fotgängare? 

 

Används staket som går att flytta med truck.  
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Om JA, vilken typ av avskiljningar används? 

Staket  

 

5. I utsträckning av att reglera trafik och fotgängare under tävlingar vad anser ni 

är mest effektivt att använda, funktionärer eller skyltar?  

 

Både funktionärer och skyltar. 

 

Om svar är :  -Funktionärer 

  -Avspärrning  

  -Skyltar  

Varför anser ni det är mer effektivt?  

 

Den personliga kontakten är väldigt viktig för att kunna hantera olika situationer. Men 

skyltar är även en viktig resurs i att kunna vägleda.   

 

6. Med hänsyn till motordrivna fordon som förflyttar sig på Strömsholm, hur arbetar ni 

med logistiken av trafiken på Strömsholm under pågående tävling? 

 

Vi försöker utföra det mesta av arbetet med fordon innan tävlingen börjar för att kunna 

minimera antalet fordon som kan behöva röra sig över området. Använder ATV vid 

körning av truck då det är lättare att ta sig fram.  

 

7. Hur planerar ni vid utplacering av avspärrningar när det förbereds för tävling, är det 

någon grupp som är mer prioriterad för att kunna ta sig fram?  

 

När ryttarna behöver passera så får publik vänta för det är bättre att en häst som redan 

är väldigt pigg får gå förbi än att människor ska få passera först och riskera att hästen 

springer på dom.  

 

8. Utgår ni ifrån SvRF´s händelselista i samband av olycka under tävling, eller använder ni 

någon annan lista? 

 

Utgår inte ifrån SvRF´s lista men har tagit fram en egen som är anpassad för 

Strömsholm och de behov som finns här. Har tittat på andra handlingsplaner och 

använt min tidigare erfarenhet som polis för att kunna anpassas mer efter Strömsholms 

behov.  
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Bilaga 2 
Intervju Mattias Bewersdorff 

Mattias Berwersdorff arbetar som tävlingsledare på Strömsholm och driver planering 

av tävlingar från lokal upp till internationell nivå. Under intervjun så berättade Mattias 

om hur hans arbetsuppgifter ser ut på Strömsholm som tävlingsledare. Men även hur 

säkerhetsarbetet skötts och hur olika hjälpmedel kan hjälpa att förbättra säkerheten för 

såväl besökare men även för tävlingsdeltagare på plats.  

Strömsholm 2012-04-24 

1. Hur ser er arbetsuppgift ut som tävlingsledare på Strömsholm?  

 

Arbetar på heltid som tävlingsledare på konsult uppdrag för Strömsholm, men även för 

mindre ideella föreningar och ridklubbar. Arbetar på olika sätt beroende på vilken 

tävling det gäller. För de större Strömsholms tävlingarna så är Per Ersgård 

huvudansvarig vid säkerheten. Sen så finns det personer som arbetar bara med 

avspärrningar som primär uppgift över hela evenemanget. Där fungerar Per som en 

kontroller av att avspärrningarna fungerar som vi har tänkt. Upptäcker vi brister så ska 

Per notera det och rätta till det och går det inte att rätta till så ska Per notera mig så jag 

känner till de brister som finns. De rutiner vi har kring tävlingar fungerar väldigt bra 

då det är mycket invanda rutiner. Sen vid mindre tävlingar så har jag lärt mig att desto 

färre funktionärer vi har desto säkrare blir arbetet. För oftast är det funktionärerna som 

kommer i kläm. Så vi arbetar med extremt få funktionärer i hästnära miljöer och 

väldigt tydliga avspärrningar och inga undantag. Det är väldigt viktigt att när vi sätter 

ut en avspärrning så gäller den för alla. Det finns aldrig ett undantag för varför vi 

sätter ut en avspärrning och det gör att det inverkar bättre på en brist som uppstår. Till 

exempel var nu under division ett att vi spärrade av mellan människor och hästar att 

det är en gräns mellan vart människor och hästar ska vistas. Så att bilar, hästar och 

människor är för sig separat så enkelt är det och även att det finns stora ytor runt 

omkring. Viktigt är att hålla de fåtal funktionärer som finns sysselsatta, en funktionär 

som inte har något att göra är en farlig funktionär. En funktionär som är sysselsatt är 

mer alert på om det händer något och kommer aldrig i vägen eller verkar störande. Det 

gäller även  andra människor i hästmiljön som hästskötare att de inte kommer i vägen. 

Sen är viktiga delar att inte tillåta människor sitta upp och sitta av i ryttargången. Att 

de inte täcker sina hästar i trånga miljöer, att det finns anvisade platser för hästar att 

stå och att medföljande inte står vid insläppet till tävlingsbanan och tittar på tävlande.   

 

2. Hur samverkar er roll som tävlingsledare med övrig personal under tävlingar på 

Strömsholm?  

 

Min roll som tävlingsledare innebär att jag ställer krav på de arbetsårdar jag delar ut 

till personal på plats. I det här fallet på Strömsholm så blir det inte lättare eftersom det 

är en professionell organisation, till skillnad när man arbetar i en ideell organisation.  
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Fortsättning bilaga 2.  

Då får framtoningen mot personal vara en annan då människorna där arbetar frivilligt. 

Jag brukar alltid säga att det är lättare att arbeta med professionella, för de går iallafall 

att säga upp. Det är ett litet skämt men det är också sanning, för det är viktigt inom en 

organisation att det går att vara tydlig vilka krav som ställs. Just på de större 

tävlingarna är ofta den som har en tung post under tävlingar ett stort förtroende för att 

kunna axla den rollen. För att den styrande rollen ska vara klar om vem som fattar de 

styrande besluten och vem som har ansvaret.  

 

3. Vilka resurser är enligt er mening viktigast för att en tävling ska kunna 

organiseras under säkra förhållanden?  

 

Den viktigaste under tävling enligt mig är avspärrning. Skyltar är endast mest till 

bekymmer om det inte är väldigt tydligt. Förbuds skyltar är väldigt tråkigt men de är 

väldigt tydliga så skyltar där det exempelvis står att "här får inte hästar vistas", är 

exempel på en bra skylt. Långa informationstexter fungerar inte i den typen av miljö 

där man måste begära att någon ska stanna och läsa en informationstext. Det ska 

fungera som en vägskylt då fungerar den. Men för många skyltar så tappar den sin 

effekt också. Så ett fåtal väldigt tydliga skyltar är bra men sen är vägledning och 

avspärrning det som gäller. Men även att det finns en självklarhet i vart hästarna ska 

befinna sig samt vart människorna ska befinna sig.  

Träbokarna som används är bra men problemet är att de är flyttbara vilket gör att det 

bara går att flytta på dom så man kan gå där ändå. Så för i år kommer vi att använda 

kravallstaket som löper hela vägen så det inte går att smita igenom. Sen vid eventuella 

grindingångar så placeras vakter ut.  

 

 

4. Hur arbetar ni för att informera ryttare som kommer till Strömsholm om 

säkerheten och vilka krav som ställs på dom?  

 

Mycket ansvar läggs på ryttarna och det löses genom utbildningar som ryttarna går 

igenom innan de påbörjar att tävla som ridsportförbundet står för. Men man arbetar 

även med vägledning om vart de ska gå osv. då är det en planskiss som läggs ut i 

propositionen i tävlingsdatabasen. Men nu är det så att det begåtts fel inom ridsporten 

och gjort det väldigt bekvämt de sista 25 åren, anser jag. Det är att vi har för många 

funktionärer som står och talar om vad man får samt inte får göra. Vilket gjort att man 

tagit bort ansvaret från den enskilde individen. Om man börjar tänka på vad som är ett 

rationellt beteende så har det många gånger gått emot vad som rent logiskt. Vad vi 

måste göra är att kunna ställa höga krav för dom som tävlar tävlingshästar. Så att vi 

kan skapa någon form av rättsverkan istället för något som inte uppfyller dessa krav. 

Det innebär att de ska veta hur de ska parkera och hur de ska bete sig bakom en  
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Fortsättning bilaga 2. 

hästtransport när en lastar ut att man inte står precis bakom en lastbil som precis håller 

på att lasta ut. Så ser man till det naturligt blir det mycket enklare så självklart är det  

stort ansvar på den enskilde tävlingsryttaren. Eller att man företräder den enskilde 

tävlingsryttaren på en ponny tävling där det handlar om vägledning för unga 

ponnyryttare. Men problemet i sig handlar inte om personer som är oinvigda i 

ridsporten, utan problemet är alla de som är hyfsat invigda i sporten. Har erfarenhet 

från Falsterbo Horse show exempelvis där det förekommit under prisutdelningen att 

det varit B tränare i hoppning som gått med barnvagn förbi 16 hästar. Då är det något 

som är väldigt fel! Men i det hela taget har de inom ridsport som arbetar med säkerhet 

arbetat på ett felaktigt sätt. För idag är vi i ett system där varje gång en häst ska tävlas 

så ska det tittas på vaccinationsintyg, det är ingen som kollar på mitt körkort när jag 

kör bil. Om man etablerar ett system där man har kontroll av varje delmoment av folks 

tävlande, då leder det till att människor slutar tänka själva. Det handlar om att 

återinföra ansvaret till den enskilde.  

Ropar man på vargen för många gånger så kommer ingen att reagera när vargen till 

slut kommer. Förbuds skyltar hit och dit hänvisar och det gäller att jag kan se och 

reflektera över dom. Men tydliga avspärrningar är absolut viktigt för det blir så 

naturligt hur en ska hantera hästarna på tävlingsområdet. På Strömsholms tävlingarna 

så är det ofta svårt att uppfatta skyltar på grund av den mängd människor som vistas 

på området. När man väl ser skylten är när man nästan står framför den eller inte alls 

när man står bakom. Min åsikt är att en häst som befinner sig på publikområdet ska 

inte få starta för det är en potentiell bomb och bör på så sätt bli förbjuden att få tävla 

den dagen. Etableras ett så tydligt system så kommer hästar inte att förekomma i 

publikområden. Sen så är det upp till oss att vägleda publiken att det inte kommer in 

publik på hästområdet.  

 

5. Hur arbetar ni för att informera besökare som kommer till Strömsholm om 

säkerheten och vilka krav som ställs på dom?  

 

Det är skillnad på medföljande publik och publik. På stora tävlingar känner 

medföljande publik till klimatet som råder, medans okunnig publik aldrig av misstag 

får hamna i närheten av en häst. För mig handlar det om att skapa täta avspärrningar 

där människor inte halkar emellan och att funktionärer ser till att det efterlevs.     

 

6. Finns det någon form av policy på Strömsholm som ni arbetar efter där alla ska 

känna sig välkomna att besöka platsen?  

 

Ingen precis slogan, men jag har ett extremt säkerhets tänk när jag jobbar med extremt 

få människor vilket gör att det ställer ett högre krav på funktionen i platsen. Men vi 

har ingen slogan eller paroll men självklart är alla välkomna till Strömsholm antingen 

som ryttare, publik eller något annat. Men det viktigaste är att publik och hästar inte 

blandas det är vad som är viktigast.  
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Om en aktiv tävlingsryttare skadas så är det inte hela världen för mig men vi ska göra 

allt för att förhållanden på tävlingen ska vara under så bra omständigheter som 

möjligt. Om det skulle inträffa en alvarlig olycka ute på fälttävlansbanan och vi gjort  

allt för att se till att det är bra kvalitet på hinder och på banan så ingår det i spelets 

regler och dom riskerna går inte att komma ifrån. Men olyckorna får aldrig ske på 

slapphet att det inte har kontrollerats om det är dåligt banunderlag. Men om en aktiv 

tävlingsryttare skadas under utövandet så ingår det i spelets regler.   
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Bilaga 3 
Sammanfattning observation på Segersta gård  

2012-04-13 kl. 10.00-13.00 

De gångstråk som från början är ut markerade på anläggningskissen användes av både 

människor, hästar och fordon. Därför gick det inte att utgå ifrån skissen i form av att veta 

exakt vart det var lämpligt att gå som besökare. Det var oskrivna regler som avgjorde vart det 

var lämpligt att gå och se vart andra människor rörde sig. Men ändå avståndet till visa delar på 

parkeringen gjorde sig påminda under observationen. Som påverkade bilarnas placering i 

förhållande till vart människor rörde sig mellan parkeringen och tävlingsbanan. Samt hur 

utrymmet på platsen påverkade rörelser till fots eller till häst.  

Rörelseschema kl. 10.00-11.00 

Från publik parkeringen är det ett gångavstånd på cirka 50 meter. Väl uppe vid tävlingsbanan 

är parkeringen för vanliga hästtrailers 10 meter från tävlings banan.  

Staket avspärrningar mellan hästar och publik finns från parkeringen närmast. Men människor 

rör sig ändå på båda sidor om staket. 

Denna bild visar hur människor, hästar och fordon har rört sig under observation mellan kl. 

10.00-11.00. De olika färgerna visar vilken grupp som har rört sig vart och hur ofta. 
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Skriftlig observation kl. 11.30-13.00  

Häst och ryttare kommer ut från stallbyggnad och går mot ridhuset för att sitta upp. Två 

kvinnor följer efter, häst går in i ridhuset. 

 Två tjejer går mot tävlingsbanan från ridhusets bortre dörr i hörnet.  

En kvinnan korsar parkering och går in i stall.  

Man går från caféet och in i ridhusets bortre dörr. Kvinna kommer ut från stall och går in i 

ridhus.  

Bil kommer bakande från bortre hörnet och kör runt hörnet på stall.  

Trailer bakar ut från parkering och kör runt rondell i vänster varv och kör iväg.  

Trailer längst bort till vänster bakar ut och kör vänster runt rondell och kör iväg. Kör sakta 

förbi stallets hörn.  

Kvinna går igenom mellan trailers och genom öppning i staket till ridhus ingång.  

Kvinna går från ridhus förbi stallet och runt hörnet.  

Två kvinnor går mot tävlingsbanan förbi trailers mellan staket.  

Kvinna korsar rondell och stannar och tittar och går vidare upp på gräsyta.  

Bil kommer tillbaka runt hörnet på stallet och kör lite fortare.  

Protokoll tjej kommer gående från sekretariat mot tävlingsbanan.  

En ny bil med trailer kommer runt hörnet på stallet och parkerar.  

En tjej går från ridhus till tävlingsbanan på bortre sidan staket.  

En man kommer från vänster håll och korsar parkerings yta och går genom öppning i staket.  

Kvinna går över parkering mot tävlingsbanan.  

Häst kommer ur ridhus med ryttare och stannar och andra människor möter upp och plockar 

av utrustning på hästen på platsen.  

Tjej korsar parkerings yta på väg till sekretariat.  

Två tjejer går längs ridhus vägg genom öppning i staket, stannar och pratar med ryttare till 

häst vid ridhus ingång.  

En kvinna står framför och hänger i staketet och lyssnar till samtal.  

En ny trailer kommer och parkerar på parkering.  
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Tjej står och håller i en häst.  

Tjej korsar parkeringsyta och går mot tävlingsbanan med lös hund efter sig.  

Häst lastas in i trailer, det går lugnt till.  

Tjej kommer ut från bortre dörr på ridhus.  

Åtta stycken kvinnor kommer gående från tävlingsbanan förbi hästtrailers över parkeringsytan 

vidare till caféet.  

Flicka går längs ridhus mot bortre dörr och kliver in.  

Protokoll tjej korsar parkeringsytan.  

Tjej med lös hund korsar parkeringsytan på väg till caféet.  

Kvinna går längs ridhusväg stannar och pratar med kvinna på bänken.  

Speakern ropar ut att det är 40 minuters paus.  

Mindre hästbuss lämnar tävlingen men kör ut andra utfarten från platsen.  

Tjej kommer gående förbi in i stall.  

Två bilar står parkerade bredvid varandra vid infarten till parkeringen.  

En bil kör förbi stallet till bortre hörnet och parkerar vid andra personbilar utan släp.  

Går förbi men vänder och går tillbaka till stallet.  

Häst leds av tjej från ridhus genom håll i staket till stall. Gnägg hörs på avstånd.  

Äldre man korsar häst och går till en av de bortre parkerade bilarna på platsen utan släpp.  

Häst lastas ur trailer och kläs av.  

Bil utan släpp bakas ut från parkering.  

Två kvinnor går längs ridhusvägg genom öppning i staket in i ridhus.  

Tjej står vid staket med rygg mot transport . Kvinna på bänk ropar efter någon.  

Man kommer gående från café över parkeringsytan längs ridhusväg till tävlingsbanan.  

Häst går från ridhus till bana.  

Häst kastar sig ur trailer, allt går bra.  

Tjej kommer ur stall och möts av tjej.  



 

2012-06-01 Examensarbete Informationsdesign - Rumslig gestaltning 
Louise Thomsson Erixon Handledare: Staffan Udd  

   

52 
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Man går genom öppning i staket längs ridhus vägg och stannar vid dörr till ridhus.  

Man står och pratar med två kvinnor vid bänk, tjej går förbi på väg till trailer parkering.  

Tjej går till tävlingsbanan stannar men fortsätter mellan trailers.  

Häst med ryttare går till ridhus genom bortre dörr. Kvinna följer efter samma väg. 

Häst kommer ut genom dörr på ridhus mot öppning på staket vidare till nästa dörr på ridhus.  

Bil med släpp lämnar tävling men kör runt bortre hörn förbi ridhus ut andra avfarten.  

Häst går från tävlingsbanan till ridhus längs staket.  

Två kvinnor går från tävlingsbana längs ridhus vägg till bortre dörr på ridhus.  

Tjej går ur stall på höger sida om rondell till trailer parkering.  

Ny trailer kommer till parkering och ställer sig längst till höger på parkering.  

Protokoll tjej går från banan till sekretariatet och korsar parkeringsytan utan att gå längs 

ridhus vägg.  

Två kvinnor går längs ridhusväg mot café.  

Häst leds runt rondell till bortre dörr på ridhus.  

Häst går ur ridhus vidare till öppning i staket runt rondell och stannar på parkeringsytan.  

Två kvinnor går från trailer parkering rakt över parkeringen till caféet.   

Två kvinnor går från trailer parkering till bortre dörr på ridhus.  

Häst blir led runt rondell i höger varv bort förbi stallet.  

Tjej lämnar utrustning från häst i bil.  

Tjej kommer ur bortre dörr på ridhus.  

Kvinna kliver ur bil.  

Kvinna kliver ur bortre dörr på ridhus och stannar vid två kvinnor som möts.  

Tjej går längs ridhus till bortre dörr öppning av ridhus och går genom staketöppning.  

Tjej kommer ur ridhus och går mellan staket öppning till bortre dörr på ridhus.  

Människor rör sig mellan trailers.  

Två kvinnor går med två kopplade hundar runt bortre hörnet på stallet.  
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Man med krycka går från trailer parkering stannar på platsen och går vidare, visar inga 

svårigheter att ta sig fram på platsen. 

Häst leds runt hörn på stall förbi rondell till trailer parkering.  

Två tjejer kommer ur stallet går förbi rondell till trailer parkering vidare till ridhus.  

Tjej går längs ridhus väg från trailer parkering till café.    

Ny trailer kör in vänster om rondell och stannar bredvid rondell. Alla andra platser på 

parkeringen är fulla (kl. 12.25). 

Människor kliver ur bil och går mot café stannar och pratar med några. Tjej går vidare till 

trailer parkering från café och korsar parkeringsytan.   

Häst leds från trailer vänster varv runt rondell.  

Trailer bakas ur till vänster till bortre hörn på stall. Bil kommer från café hörn och kör förbi 

stall.  

 

Häst leds vänster varv runt rondell.  

 

Kvinna går från café till trailer parkering.  

 

Två kvinnor med kopplade hundar går från café över parkerings yta till trailers.  

 

Man står vid bil nära ridhuset.  

 

Tjej går från ridhus tvärs över plan till trailers och vänder tillbaka samma väg.  

 

Tjej kommer gående tvärs över parkerings yta till trailers.  

 

Häst lastas ur trailer.  

 

Bil stående vid ridhus flyttar sig och ställer sig mellan de andra trailern (kl. 12.30). 

 

Kvinna går från bortre dörr vid café vid ridhus längs ridhusvägg till trailers.  

 

Häst rids från tävlingsbana in i ridhus längs staket.  

 

Två kvinnor korsar parkeringsyta till trailers.  

 

Tre kvinnor går från café till trailer parkering längs ridhus vägg.  

 

Tjej går ur stall förbi till ridhus dörr.  
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Tjej går ur stall förbi till ridhusdörr.  

Två kvinnor går längs ridhus till bortre dörr på ridhus.  

Häst leds från trailer mellan staket bort till tävlingsbanan.  

Häst leds ur bortre dörr på ridhus och leds längs väg bort till staketet genom ingång i staket 

till ridhus ingång.  

Häst leds från tävlings bana till ridhus.  

Tjej korsar parkeringsplan från ridhus till trailer parkering.  

Tjej går från café längs ridhus vägg till ingång i ridhus.  

Man står vid öppning i staket och går sen vidare längs ridhus väg mott caféet.  

Ny trailer körs in på parkerings ytan till vänster om rondellen och ställer sig rakt framför mig.  
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Bilaga 4 
Enkät undersökning Strömsholm 2012-05-15 

Tillfrågade 
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Fortsättning bilaga 4. 

Ålder 

 

Frågor till tävlingsdeltagare: 

Hur anser ni arrangeringen av information på tävlingen har varit? 
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Fortsättning bilaga 4. 

Anser ni att säkerheten är bra organiserad på tävlingen i samband med hästar, 

människor och fordon? 

 
 

 

Upplever ni det lätt att ta sig med häst från parkeringen till tävlingsbanan?  
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Fortsättning bilaga 4. 

Frågor till besökare: 

 

I vilket syfte besöker ni Strömsholm?   

 
 

 

Vilket färdmedel använde ni till Strömsholm?   
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Fortsättning bilaga 4. 

Upplever ni det säkert att röra sig på området?   
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Bilaga 5 
Rumsnotering Strömsholm  

24 april 2012 kl.10.30- 12.00 

Under rumsnoteringen granskade jag hur människor, hästar och fordon förflyttade sig utifrån 

rummets förutsättningar runt parkeringen vid Café Markan och Konferenscentret 

Knytpunkten.  Noteringen visade att människor till fots eller till häst påverkades av platsens 

proportioner, med omkringliggande byggnader och andra element, till att förflytta sig i olika 

riktningar. 
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