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Om motivation, motgångar och bemästrandestrategier hos 
hobbyryttare- och professionella ryttare 

 
 

Åsa Sjöstedt Frykman 
 
 

Individer som utövar någon typ av sport utsätter sig för både psykiskt och 
fysisk påfrestning. Denna påfrestning kan vara något som stressar individen 
och måste därför hanteras och bemästras på något sätt.  Syftet med studien 
var att undersöka vad som motiverar hobby- respektive professionella 
ryttare, finns det någon skillnad i upplevelsen av motgångar i sin sport 
mellan hobbyryttare och professionella tävlingsryttare, och om grupperna 
har olika sätt att bemästra motgångar. Deltagarna var 11 kvinnor, fem 
professionella ryttare och sex hobbyryttare. Analysen gjordes genom 
meningskoncentrering, där olika teman utformades efter studiens 
frågeställningar. Resultatet visade bland annat på att hobbyryttarna använde 
sig utav undvikande bemästrande strategi i större utsträckning än vad de 
professionella ryttarna gjorde. Detta skulle kunna bero på att professionella 
ryttare använde sig mer utav problemfokuserad bemästrandestrategier därför 
att de hade mer rutin och kunskap inom sporten än hobbyryttarna hade. 
 
Keywords: coping behaviour, intrinsic motivation, self-determination 
theory, horseback riders, sports 

 
 

 
 

Inledning 
 
 

Individer som utövar någon typ av sport konfronteras med en rad av olika utmaningar som 
måste hanteras utav individen. Fysisk ansträngning, taktik, teknik, psykologiskt krävande 
utmaning både innan en tävling och efter en tävling är exempel på saker som individen måste 
behärska och bemästra på något sätt (Gaudreau & Blondin, 2003). 
    För att kunna hantera det som krävs på tävling, använder idrottare olika 
bemästrandestrategier (Nieuwenhuys, Vos, Pijpstra & Bakker, 2010). Bemästrande definieras 
enligt Lazarus och Folkman (1984) som en konstant ändring av kognition och beteende för att 
klara specifika inre och yttre utmaningar som bedöms som påfrestande eller tar överstigande 
resurser hos en person. Bemästrandestrategier fungerar bäst om den används ofta i praktiken 
och blir automatiserade. Bemästrandestrategier är mest effektivt beroende på tillgängligheten 
av bemästrandestrategier hos individen och hur väl individen kan anpassa den strategin till 
just den situation som den behövs till (Nieuwenhuys et al., 2010). Denna uppsats handlar om 
bemästrandestrategier hos hobby- och professionella ryttare. 
 
Vilka olika bemästrandestrategier finns det? 
 
Enligt Lazarus finns det olika typer av bemästrandestrategier och de tre vanligaste är: 
Undvikandefokuserad, emotionfokuserad och problemfokuserad bemästrande (Lazarus, 1984).  
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Undvikandefokuserat bemästrande innebär att ignorera, avfärda och att ha psykisk distans till 
det som hänt. Individen kan även börja fokusera direkt på en ny uppgift, som till exempel i 
ridsport, börja träna på ett helt nytt tävlingsmoment fast den inte klarade av att rida det första. 
Individen kan också anta en helt ny orelaterad uppgift som till exempel börja hoppa fast 
individen alltid annars rider dressyr. Att använda sig utav undvikandefokuserad 
bemästrandestrategi skyddar individen från störande tankar och inverkan (Anshel & 
Andersson, 2002).  
    Emotionfokuserad bemästrandestrategi innebär att individen försöker att kontrollera sina 
tankar inför en stressande situation genom att försöka slappna av, prata positivt till sig själv 
och försöka reglera sina känslor inför det som stressar (Yeatts & Lochbaum, 2013). Individen 
kan även prata med andra människor för att ventilera och lindra sina känslor kring det som 
stressar.  
    Problemfokuserat bemästrande innebär att individen försöker att förändra relationen mellan 
sig själv och det som stressar individen. Detta genom att analysera vad som gick fel till 
exempel på ridpasset, fråga andra människor, till exempel en tränare om vad som gått fel för 
att sedan försöka att se själva problemet och de tittar tillbaka på gamla erfarenheter för att 
kunna lösa sitt problem (Yeatts & Lochbaum, 2013). 
    Problemfokuserat bemästrande är strategin som har visat sig vara mest framgångsrik inom 
sport, som till exempel ridning (Nieuwenhuys et al., 2010). Upplever individen att den har 
resurser till att hantera situationen är den mer benägen till att använda sig utav 
problemfokuserat bemästrande (Gaudreau & Blodin, 2003) som till exempel erfarenhet och 
kunskap från liknade situationer. Personlighetsdrag påverkar vilken typ av 
bemästrandestrategi individen använder sig utav. Strategier som ger fördelar för vissa 
individer kan rent utav vara skadliga för andra individer som har andra personlighetsdrag 
(Connor-Smith & Flachsbart, 2007). Det är även vanligt att idrottare använder sig utav flera 
bemästrande strategier när de utövar sin sport (Gaudreau & Blondin, 2003). 
 
 
 
Motivation inom sport 
 
Att vara motiverad definieras enligt Ryan och Deci (2000) som något som får individen att 
göra någonting, den producerar. Motivation är viktigt, det är den som influerar hur personer 
tänker, känner och agerar (Mallet & Hanrahan, 2004). Motivation är anledningen till ett visst 
beteende, anledningen till varför en individ utövar en given aktivitet. Det finns fler 
anledningar till varför en idrottare söker sig till en sport. Det kan vara att söka sig till nya 
utmaningar, nya sensationer eller att bemästra en komplex förmåga (Vallerand & Loiser, 
1999).  
    Det finns olika nivåer av motivation som handlar om hur motiverad en individ är och vilken 
typ av motivation det handlar om. Deci och Ryans (2000) teori för självbestämmande är ett 
synsätt på mänsklig motivation och personlighet som belyser vikten av människans inre 
resurser för personlig utveckling och självreglerande beteende. Det innebär att individen har 
psykologiska behov för att känna motivation: känslan av kompetens, autonomi 
(självbestämmande) och social meningsfullhet (kunna relatera till andra). Människor anses 
vara drivna av olika typer av faktorer som motiverar till att utöva en aktivitet. Motivation kan 
vara att individen värderar att ha ett personligt åtagande i aktiviteten, att det finns tvång till att 
utföra aktiviteten eller att individen känner en rädsla för att bli övergiven. Individer som 
utövar en aktivitet som är självbestämmande upplever mer intresse, självförtroende och 
upphetsning vilket i sin tur leder till kreativitet, förbättrande prestation och uthållighet. Detta 
gör att individen mår bättre och får bättre självkänsla. Om individen är påtvingad till en 
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aktivitet, till exempel om en individ har blivit tvingad till att rida som barn, kommer de 
troligtvis inte att fortsätta med det när den är vuxen. Deci och Ryan skiljer mellan olika typer 
av motivation utifrån olika mål och anledningar till att utföra en viss aktivitet. De olika 
typerna av motivation är amotivation, yttre motivation och inre motivation. 
    Amotivation innebär att individen saknar intention till att agera. Individen värderar inte 
någon speciell aktivitet och avstår (Deci & Ryan, 2000). Till exempel att en människa avstår 
från att motionera trots att det är dåligt för hälsan. Den kan inte se fördelarna med att 
motionera. 
    Yttre motivation är när en individ drivs av yttre faktorer som till exempel att vinna en 
tävling och få pris (Mallet & Hanrahan, 2004). Termen yttre motivation referera till en 
prestation för att uppnå ett speciellt resultat i en aktivitet (Deci & Ryan, 2000). Yttre 
motivation är självbestämmande i vissa avseenden som, till exempel, när en ryttare väljer att 
träna med sin häst för att bli en duktig ryttare och för att kunna rida på professionell nivå. En 
ung ryttare som blir tvingad av sina föräldrar att rida och prestera bra i sporten upplever sig 
vara kontrollerad och reglerad och upplever inte då självbestämmande (Deci & Ryan, 2000).  
    Inre motivation innebär att vara driven av sin sport genom att söka nya utmaningar, 
utforska och vilja lära sig nya saker (Mallet & Hanrahan, 2004).  Inre motivation innebär att 
en känsla av lycka infinner sig när en individ har tränat på något under en längre tid som till 
exempel, när en ryttare tränat länge på att kunna hoppa en teknisk svår bana med sin häst och 
sedan klara det. Inre motivation är även att känna glädje inför sin sport och gilla det den gör, 
till exempel att en ryttare känner glädje i att träna hästen i vardagen och inte bara vill rida på 
tävling. Inre motivation innefattar också en vilja att lära sig nya saker (Mallet & Hanrahan, 
2004) som till exempel att lära sig en ny dressyrrörelse. Att känna kompetens och autonomi är 
två fundamentala behov för inre motivation. Att befinna sig i en social kontext (få positiv 
feedback, kommunikation och belöning) leder till känsla av kompetens och som i sin tur leder 
till inre motivation inför den aktiviteten den utför. Negativ feedback däremot minskar inre 
motivation liksom hot, deadlines, press och påtvingade mål gör (Ryan & Deci, 2000).   
    För att kunna behålla den inre motivationen måste individen upplevt att den har kompetens 
eller tro på sin egen förmåga. Med kompetens menas att individen upplever att den kan 
hantera sin omgivning och öka sin kompetens. Den måste även ha upplevt att den valt 
aktiviteten själv, vilket betyder att den var självbestämmande. Inre motivation är den enda 
motivationstypen där individen upplever självbestämmande (Deci & Ryan, 2000).  
    En annan motivationsteori är målorienteringsteorin som baseras på antagandet att individen 
har som mål att utnyttja sin förmåga eller kompetens att klara av en prestationsartad situation. 
Teorin utgår från att individer kan vara uppgiftsorienterade eller ego-orienterade (Kristiansen, 
Roberts & Abrahamsen, 2007). Att vara uppgiftsorienterad innebär att individen har som mål 
att lära sig nya saker för att bli bättre inom sin sport och förbättra sina resultat för sin egen 
skull och jämför sig inte med andra (Mallet & Hanrahan, 2004). Detta begrepp liknar mycket 
Deci och Ryans (2000) begrepp inre motivation. Däremot att vara ego-orienterad innebär att 
individen har som mål att hela tiden bevisa sin talang. Det är oftast kopplat till hur individen 
värderar sig själv och sin självkänsla (Mallet & Hanrahan, 2004). Begreppet ego-orienterad 
liknar Deci och Ryans (2000) begrepp yttre motivation. Idrottare som är uppgiftorienterade 
har lätt att finna motivationsmönster som större utmaningar, de använder sig av effektiva 
strategier för att kunna bemästra det som krävs utav dem på tävling och träning, har hög insats 
och anstränger sig mer (Ntoumansis, Biddle, & Haddoch, 1998). Om en individ direkt 
försöker att ta tag i källan till det som upplevs som hot eller utmaning på en tävling och 
bemästrar det, så producerar det positiva känslor. Dessa positiva känslor ger en ökad känsla 
av kontroll som är kopplat till problemfokuserat bemästrande. Kontrasten är att negativa 
känslor kan leda till förminskad känsla av kontroll. Om individen försöker att ta bort 
uppmärksamheten från situationen eller ändra meningen i situationen, är det ofta en indikation 
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på att individen inte känner att den har kontroll över situationen, vilket leder till ett negativt 
resultat. Dessa individer som har övervägande mer ego-orienterad har större chans att ge upp 
när det går dåligt för att deras motivation är kopplat till yttre motivation (Ntoumansis et al., 
1998). Målorienteringsteorin har använts för att undersöka relationen mellan motivation och 
bemästrandestrategier (Kristiansen et al., 2007). Individer som är i hög grad 
uppgiftorienterade är mer problemfokuserade än individer som är ego-orienterade 
(Ntoumansis et al., 1998). 
 
 
 
Syfte och frågeställning 
 
Syftet med studien var att undersöka vad som motiverar hobby- och professionella ryttare, om 
det finns någon skillnad i upplevelse av motgångar i sin sport mellan hobbyryttare och 
professionella tävlingsryttare och om grupperna har olika sätt att bemästra motgångar. 
   Frågeställningarna var ”Vad motiverar hobby- respektive professionella ryttare?”, ”Vilka 
motgångar har hobbyryttaren och den professionella ryttaren?”, ”Hur upplevs dessa 
motgångar?”, ”Finns det någon skillnad mellan hobbyryttaren och den professionella ryttaren 
beträffande hur de bemästrar motgångar?”.  
  

 
Metod 

 
Deltagare 
 
I studien deltog 11 kvinnor som delades in i två undergrupper, sex hobbyryttare och fem 
professionella ryttare. Urvalet var ett tillgänglighetsurval och avgörande för att få delta i 
studien var att vara ryttare på professionell eller på hobbynivå. Gruppen professionella ryttare 
bestod av personer som tävlade på elitnivå och som livnärde sig på hästar. Gruppen 
hobbyryttare bestod av personer som red och tävlade men inte livnärde sig på hästar. Kriteriet 
för inklusion var även att vara kvinna. Detta på grund av att det kvinnliga könet är 
överrepresenterat i ridsporten och därmed var det enklare att hitta fler kvinnliga deltagare än 
manliga. Åldern mellan deltagare varierade mellan 23 och 46 år (M = 31.09, SD = 9.93). 
Professionella ryttare hade ridit i genomsnitt 25.20 år (SD = 11.00) och hobbyryttaren har ridit 
i genomsnitt 26.16 år (SD = 5.74). Det externa bortfallet bland professionella ryttarna var 
fem: Tio tillfrågades och fem tackade nej till att delta. Bland hobbyryttarna tackade sex av sex 
ja till deltagandet. 
 
 Material 
 
En intervjuguide formades utifrån studiens frågeställningar och syfte. Intervjuerna var semi-
strukturerade, vilket innebar att intervjuaren kunde vara flexibel och att frågorna anpassades 
efter intervjuns gång. Förutom bakgrundsfrågorna, innehöll intervjuguiden frågeområden som 
utifrån frågeställningarna delades in i motivation, motgångar och bemästrande av motgångar. 
Bakgrundsfrågorna handlade bland annat om ålder och hur länge individen har ridit. Frågor 
om motivation var till exempel ”Varför rider du?” och ”Vad är det bästa med sporten?”. 
Frågor om motgångar var till exempel ”Vad är en motgång för dig?” medan exempel på 
frågor om bemästrande var ”Hur tar du dig ur en motgång” och ”Hur tacklar du dessa 
motgångar inom dig?”. 
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Procedur 
 
Respondenterna kontaktades via e-post eller Facebook om en förfrågan om att delta i studien. 
Ett missivbrev utformat utifrån Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2002) och där syftet med 
studie presenterades som var att undersöka vad ryttare på professionell nivå samt hobbyryttare 
upplever som motgång i sin sport och hur de gör för att tackla sina motgångar. Missivbrevet 
skickades till deltagarna. Enligt dessa etiska principer informerades respondenterna om att 
deras deltagande var frivilligt och att de har rätt att under intervjuns gång avbryta den. 
Konfidentialitet garanterades genom att intervjuerna inte skulle vara igenkännbara för någon 
annan och att inspelningarna skulle raderas efter att studien är färdig. Efter att respondenterna 
tackat ja bestämdes en tid och plats för intervjun. Varje intervju tog ca 30 minuter och efteråt 
frågade intervjuaren om att allt känts bra och om några frågor fanns. Ingen ersättning erbjöds 
för deltagarna. 
 
 
 
Databearbetning 
 
Analysen genomfördes med meningskoncentrering (Kvale, 2009). Intervjuerna 
transkriberades ordagrant med utelämnade av längre pauser. De utskrivna intervjuerna 
omfattar totalt 81 sidor text. Efter intervjuerna transkriberats lästes dem igenom flera gånger 
och meningskoncentrerades för att skapa struktur. Efter detta har frågor ställs utifrån studiens 
frågeställningar där, koder bildats och mer överordnade teman identifierats. 
 

Resultat 
 

Vad motiverar ryttarna? 
 
Hobbyryttarna svarade att det som motiverar dem var kontakten med hästen, att det är en 
livsstil, det är roligt, att det innebär mental avslappning och ger motion. Fyra deltagare tyckte 
att den speciella kontakten med hästen var anledningen till varför de rider ”… det här 
samspelet man får med hästen, den här känslan man får... alltså det är roligt!” (IP3). 
Hobbyryttarnas svar på ”Vad är det bästa med sporten?” var samspelet med hästen och att åka 
på tävlingar. Fyra deltagare tyckte att det bästa med sporten var samspelet med hästen och två 
deltagare tyckte att åka på tävling var det bästa. 
     De professionella ryttarna svarade att det som motiverade dem till att rida, var samspelet 
med hästen, det är roligt och är en utmaning. Två tyckte att samspelet med hästen var varför 
de rider och för att de tyckte det var roligt och en såg det som en utmaning. Tre deltagare 
tyckte att tävling var det bästa med sporten. En deltagare tyckte att samspelet med hästen och 
en deltagare tyckte att det bästa var att kunna hålla på med sin sport hela livet ” Jag tycker om 
att jag kan hålla på, jag kan vara ganska lugn att jag kan hålla på med det här resten av livet 
om jag vill...” (IP9) 
     
 
Vad hobbyryttarna upplever som motgångar 
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Hobbyryttarnas upplevda motgångar i ridningen delades in i teman skador på hästen/ ryttaren, 
att det gick dåligt i ridningen och att motgångar hade en negativ effekt på psykiskt välmående 
och ekonomin. Fem deltagare tyckte att skador främst på hästen är en stor motgång i sporten. 
Lika många tyckte att en motgång är när det gick dåligt i ridningen. Två deltagare tyckte att 
motgångar hade en negativ effekt på psykiskt välmående ”En motgång kan ju vara att man 
inte riktigt litar på sig själv...” (IP6). Två deltagare tyckte att ekonomin var en motgång. En 
respondent uttryckte sig ”... pengarna är den största motgången i mitt, alltså man behöver 
tänka så mycket på vad allt kostar och man ska pussla ihop det för att man ska kunna hålla på 
med det här så får man utesluta så mycket annat...” (IP3).   
     
 
Vad de professionella ryttarna upplever som motgångar 
 
Hos professionella ryttare delades motgångar in i teman när det inte blir som man har tänkt 
sig, skador på hästen/ ryttaren, när det går dåligt på träning/ tävling samt ekonomin. Fyra 
deltagare tyckte att när det inte blir som man har tänkt sig så är det en motgång. Det kan till 
exempel vara att ryttaren lagt ner mycket jobb på en häst som det sedan inte räcker hela vägen 
och måste därför säljas eller att hästägarna väljer att sälja hästen som den professionella 
ryttaren rider. En respondent uttryckte detta som ”... man har jobbat hårt med en häst man tror 
mycket på, så visar det sig att det inte kommer att gå, det är ju det som är tråkigt.” (IP8). Tre 
deltagare tyckte att skador på hästen eller sig själva var en motgång. Två deltagare tyckte att 
ekonomin var en motgång samt när det går dåligt på träning/ tävling. ”Man tjänar inga pengar 
över huvudtaget liksom, man får det kanske att gå runt så…den biten är ju alltid lite tyngre…” 
(IP11).  
    
 
Hobbyryttarnas upplevelser av motgångar 
  
Deltagarna rapporterade vissa motgångar men när det efterfrågades om upplevelser, kunde de 
berätta om andra typer av motgångar. Hobbyryttarnas upplevelse av motgångar delades in i 
teman psykiskt påfrestande, negativa känslor, ekonomi och skador på hästen. Motgångar 
upplevdes som mentala spärrar och psykiskt påfrestande. En respondent uttryckte detta som 
”även om jag försöker intala mig själv att jag kan så går jag inte riktigt på det...jag förstår inte 
vad som har blivit fel i mitt huvud…” (IP2). Upplevelsen av negativa känslor var emotioner 
som var ledsen, arg, att känna besvikelse och frustration över situationen. En respondent 
uttryckte det som ” ... så besviken som jag var denna gång har jag aldrig känt mig, för 
någonstans har jag ändå känt att jag kan det här…” (IP4). Upplevelse av ekonomi var att ha 
begränsad ekonomi ”... pengarna är en motgång att man kanske inte kan träna lika mycket 
som man skulle vilja...” (IP3). Upplevelsen av skador var att hästen var skadad ”… när man 
får skador, det är ju väldigt tråkigt, då blir det väldigt tungjobbat och jobbigt blir det.” (IP1). 
     
 
De professionella ryttarnas upplevelser av motgångar 
 
Professionella ryttarnas upplevelse av motgångar delades in i teman psykiskt påfrestande, 
negativa känslor, ekonomi och skador. Temat psykiskt påfrestande innebär att inte få stöd från 
andra, självkritik och onda spiraler. En respondent uttryckte det som ”... jag känner att jag inte 
klarar av någonting, att lite sådär kritisk mot mig själv, så går det inte bra då är det helt 
plötsligt jag som inte kan någonting och det blir så himla stort...” (IP9). Temat negativa 
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känslor innehöll emotioner som att känna sig ledsen, arg och besviken. En respondent 
uttryckte det som ”... jag kan nog gå ner mig ganska ordentligt, det blir rätt svart...” (IP8). 
Temat ekonomi innehöll att vara ekonomiskt beroende av andra och ekonomisk förlust ”… 
man bara slänger pengarna i sjön och man får ingenting tillbaka och vad gör familjen? Dom 
får försörja en liksom hela tiden!” (IP7). Temat skador innehöll upplevelse av 
oförutsägbarhet. En respondent uttryckte det som ”... man får gilla läget fast det är tråkigt, så 
är det ju tyvärr en del av sporten också.” (IP8). 

 Bemästrandestrategier hos ryttarna 

Tabell 1 och 2 sammanfattar bemästrandestrategier hos hobby- och professionella ryttare. 
Hobbyryttarnas bemästrandestrategier delades in i 15 koder och vidare till tre teman. Dessa 
teman var problemfokuserad, emotionfokuserad och undvikandefokuserad bemästrande. 
Professionella ryttares bemästrandestrategier delades in i nio koder och vidare till tre teman. 
Dessa teman var problemfokuserad, emotionfokuserad och undvikandefokuserad bemästring. 
Likheter mellan grupperna gällande bemästrandestrategier var att båda grupperna använder 
sig utav problemfokuserade, emotionfokuserade och undvikandefokuserade 
bemästrandestrategier. Problemfokuserat bemästrande innebar till exempel att ta hjälp från 
tränaren för att se på problemet. Emotionfokuserat bemästrande innebar att de fick stöd från 
sin familj, vänner, sambo, partner och tränare samt mental träning. Undvikandefokuserad 
bemästrande innebar att inte vilja rida, låta någon annan rida på sin häst eller byta gren inom 
sporten. Olikheter mellan grupperna var att hobbyryttarna använder sig utav mer undvikande 
fokusering vilket förekom hos endast en professionell ryttare. 
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Tabell 1 
Bemästrandestrategier hos hobbyryttarna 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Teman Koder Exempel 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
  
 
Problemfokuserad Tar hjälp från tränare ”…inte alltid så lätt att hitta varför i ridsporten för ibland så bara blir det så för det har jätte mycket med  
  känsla att göra men dom gångerna så pratar jag oftast med min tränare…(IP6) 
  
 Ändra träningsmetod ”…jag löste det genom att börja hoppträna och jag red ut mycket och fokuserade på annat och när han 
  tyckte dom andra sakerna var roliga kom till slut dressyrbiten på plats också.” (IP1) 
 
 Har en plan på tävling ”…jag måste ju ha lite olika saker för mig när jag blir nervös när jag ska gå in på banan, för oftast slår det 

ju när man ska gå in där och det är ju en menatl grej, då gör jag såna saker jag är trygg med som jag alltid 
sitter och rider hemma.” (IP5) 

 
 Försöker att hitta  
 problemet ”…när man har kommit över det då börjar man tänka på lösningar istället…”(IP3) 
  och sedan gå vidare  
 
 Skapa nya mål ”…motgångar har man ju hela sitt liv man måste hela tiden gå vidare därför tror jag att det är viktigt att 

man är tillbaka i sadeln eller vad man ska säga ganska fort så att man inte gräver ner sig utan att man 
försöker hitta nya mål…” (IP5 

 
 Tvingar sig själv ”…men det är ofta när jag blir rädd, om man blir rädd som det blir att man gör det ändå..” (IP3) 
 
Emotionsfokuserad Får stöd från familj ”…det är väl mer kompisarna tycker jag som kan peppa en och många gånger har man  
 och vänner fått hjälp av just sina vänner…” (IP1) 
  
 Mentalträning ”…jag har varit på en del föreläsningar och lyssnat och fått lite hjälp hur man ska tänka och just det här 

med att sätta upp mål…”(IP6) 
 
 Lita på sig själv ”Att lita på sig själv, att lita på min känsla, jag vet vad jag håller på med och allt som oftast så fungerar 

det ju, det sitter ju där liksom!” (IP6) 
 
 Jävlaranamma ”…man får aldrig ge upp i den här sporten…” (IP2) 
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 Positiv fokusering ”…sen har jag alltid försökt att tänka så där att antingen så gör jag någonting bra eller så gör hästen 
någonting bra!” (IP6) 

 
 Bearbetar det själv ”…jag måste bearbeta det själv inombords innan jag kan lätta ut det känns det som  
 innan det går att   innan det går att pratat om det  .” (IP3) 
 prata om det  
 
Undvikandefokuserad Skickat iväg hästen,  ”Den kastade av mig och efter det kände jag att jag inte ville rida på den alls, vilket 
 rädd för att göra fel! jag inte heller gjorde på några veckor…”(IP1) 
 Vill inte rida 
 
 Bytte sport ”…jag hoppade förut och jag slutade för att jag kände att jag har inget där att göra…”(IP4) 
 
 Negativ fokusering ”…man går och tänker hela tiden att nu ska det hända någonting, är hästen fräsch idag eller?...man vågar 

aldrig släppa på den där oron.” (IP3) 
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Tabell 2 
Bemästrandestrategier hos professionella ryttarna 
 
 
Teman Koder Exempel 
 
 
 
Problemfokuserad Får stöd och hjälp av tränare ”…det är inte alltid man löser det själv, då kan hon säga vad man kan ändra på så det är skönt.” (IP10) 
 för att se på problemet 

 
Byter häst, jobb, tränare ”…fått sälja dom som jag har haft sen ett halvår som har gått lite klasser som man känt inte räcker till får 
för att nå sina mål  man ju liksom sälja och sen köpa en dyr unghäst i stället för samma pengar men då har man ju ett mål att 

man vill bli bättre…” (IP8) 
 

Skapa nya mål ”…någonstans var det viktigt för mig att istället för att gräva ner sig helt och  hållet i det där så var det 
viktigt att sätta ett mål, ett nytt mål och försöka göra det i alla  fall. Att liksom hitta nån ny typ av 
drivkraft igen för att inte ge upp bara...” (IP9) 

 
Positiv fokusering ”…man får ju bara plöja det igenom annars är det ingen ide´, man kan inte ge upp varje gång man har en 

motgång även om det är tungt! Så det kan vara det att det är mycket jobb för ganska lite tillbaka 
egentligen! Så man får försöka se det positivt i det hela tiden, annars orkar man inte!” (IP11) 

 
Emotionfokuserad Får stöd av tränare/familj ”Jag har väldigt bra kontakt med min mamma och min pappa och syster.” (IP9) 

/partner/sambo 
 

Mental träning ”...när man är nervös att man ska andas så att inte hästen blir spänd…” (IP7) 
 

Får inspiration från andra ”…ofta händer det någonting att man ser någon som rider bra eller det behöver inte vara något med 
hästar överhuvudtaget att göra som inspirerar att komma tillbaka och så brukar man få ny fart…” (IP11) 

 
Acceptera saker som inte går att  ”Sen är det klart att dom motgångarna vi pratade om med hästägare och påverka försäljning, så är det 

saker jag inte kan påverka och det har jag accepterat att jag inte kan påverka, det gör att jag också tar 
lättare på dom motgångarna, jag kan inte göra någonting åt det…” (IP10) 

 
Undvikandefokuserad Ville sluta med sporten ”Då bestämde jag först att då skiter jag i det här och slutar…”(IP11)
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Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka vad det är som motiverar hobby- och professionella 
ryttare, om det finns det någon skillnad i upplevelsen av motgångar i sin sport mellan 
hobbyryttare och professionella tävlingsryttare och om grupperna har olika sätt att bemästra 
motgångar. Det som var gemensamt för alla deltagare var att alla har ridit på ridskola som 
barn och de har ridit i genomsnitt ungefär lika länge vilket betyder att båda grupperna var 
mycket erfarna ryttare. Både hobby- respektive professionella ryttarna drevs av inre 
motivation då alla nämnde den speciella inre belönande, kontakten de fick med hästar. Denna 
speciella kontakt och samspelet var något som var återkommande om varför det höll på med 
sporten trots alla motgångar. Allt hårt arbete som läggs ner med timmar i stallet var värt det 
trots det lilla som ”betalades” tillbaka. Att arbeta med hästen hemma upplevdes vara minst 
lika viktigt som att tävla. Båda grupperna uttryckte att det gillade att vara med hästen och allt 
vad det innebär med att sköta en häst, allt från att mocka till att välja foder till hästen. 
Tävlingsmomentet var något som var motiverande och många utav professionella ryttarna 
ville se hur bra de kan bli inom sin sport. Hos de professionella ryttarna fanns det drömmar 
om att rida OS hos samtliga deltagare och de hade motiverande mål med sin ridning både vad 
det gällde deras egen ryttarkarriär men även individuellt för varje häst de rider. Hos samtliga 
hobbyryttarna fanns det mål med ridningen men ingen hade OS som mål. Hobbyryttarna 
motiverades av att komma ut på en tävling med sin häst eller att bara ha en hållbar häst som 
de kan glädjas av i flera år. Båda grupperna var drivna av både inre och yttre motivation på så 
vis att de red för samspelet med hästen och den speciella kontakten de upplevde med hästen, 
detta är kopplat till inre motivation. Medan tävlingarna var något som de flesta tyckte var 
roligt och ryttarna hade olika mål som de ville uppnå i tävlingsmomentet vilket skulle kunna 
kopplas till yttre motivation som att vinna ett pris. En professionell ryttare tyckte det bästa 
med sporten var att tävla, vilket skulle kunna kopplas till att vara uppgiftorienterad enligt 
målorienteringsteorin (Kristiansen et al., 2007), tävlingen var ett sätt att hela tiden utvecklas 
och göra det ännu bättre för varje tävling. Tre av de professionella ryttarna kunde inte tänka 
sig att ha det som en hobby utan kunde bara tänka sig att satsa fullt ut av den anledningen att 
det gick åt för mycket tid och pengar för så lite som det ger utdelning. Hobbyryttarna använde 
istället sporten till att koppla av som en mental avslappning och för att få gemenskapen i 
stallet. Därmed fanns det skillnader gällande motivationen till varför sporten utövas. De 
professionella ryttarna var lite mer drivna utav yttre motivation än vad hobbyryttarna var, 
även om den inre motivationen drev båda grupperna: bägge grupperna fortsatte med sporten 
trots att den uppfattades som tuff och slitsam både för kroppen och för ekonomin.  
 
Motgångar, upplevelse av motgångar och bemästrandestrategier 
 
En motgång kan i många fall pågå under en lång period, vilket leder till att ryttarna upplever 
det jobbigt på många plan. På frågorna vilka motgångar ryttargrupperna hade och hur de 
upplevdes svarade båda grupperna att de upplevde motgångar som psykiskt påfrestande och 
att de upplevde negativa känslor. En händelse som en skadad häst leder till att ryttaren känner 
sig ledsen, som i sin tur måste bemästras på något vis, som till exempel, genom att få stöd 
från sin omgivning. Hos hobbyryttarna kunde en skadad häst vara psykiskt påfrestande då de 
skapar negativa tankar som upplevs som mentala spärrar. Många utav hobbyryttarna upplevde 
att de var tvungna att ta itu med problemet fast de egentligen inte ville på grund av att de var 
rädda för hästen när den till exempel var skadad eller betedde sig dumt. Detta tvingade dem 
till att använda sig utav problemfokuserad bemästrandestrategier genom att till exempel ta 
hjälp från en tränare. En motgång hos professionella ryttarna kunde vara att det inte gick som 
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de hade tänkt sig på till exempel tävling eller träning, vilket i sin tur kunde leda till att de blev 
väldigt självkritiska.  
    Olika upplevelser av motgångar ledde till olika sätt att bemästra den. En ryttare som 
upplever att den inte kan något och känner sig värdelös som ryttare måste finna ett sätt att 
bemästra dessa känslor, medan en annan ryttare kan uppleva att en skadad häst är något som 
de upplever som motgång och som måste bemästras. Båda dessa situationer är kopplade till 
negativa emotioner som att känna sig ledsen, frustrerad, arg eller besviken. En skillnad mellan 
dessa två olika motgångar är att den första är något som är självrelaterande, ryttaren känner 
inom sig att ”jag duger inte” medan en skadad häst är en yttre händelse som inte är relaterad 
till sina inre kompetenskänslor. Det finns många stressande situationer som idrottare måste 
bemästra och det är inte helt ovanligt att de inte är medvetna om hur de gör det, vilken 
bemästrandestrategi de använder (Kristiansen et al., 2007). Både bland hobby- och 
professionella ryttare fanns det en positiv inställning till sin sport, vilket ledde till att många 
av ryttarna använde sig utav positivt bemästrande så som att de aldrig skulle ge upp, tron på 
sina mål, kämparanda och att inte gräva ner sig i sina problem. Att uppfatta sig själv och det 
man gör på ett positivt sätt är en viktig psykologisk källa till att bemästra (Lazarus & 
Folkman, 1984). 
   En koppling skulle kunna göras mellan bemästrandestrategierna undvikandefokusering och 
problemfokusering genom att hobbyryttarna använde sig av undvikandefokuserad bemästring 
i form av att de bytte gren inom sporten när det inte längre behärskade den gamla grenen 
medan de professionella ryttarna använde sig av problemfokuserad bemästring. Detta 
uttrycktes som att de bytte häst, tränare och arbete när de upplevde att dessa begränsade dem i 
deras satsning. En skillnad var att professionella ryttarna gav upp på grund av yttre hinder och 
hobbyryttaren på grund av inre hinder (motivation). Det kan vara att skillnaden mellan att 
vara hobby- respektive professionella ryttare är att professionella ryttarna vet att de måste 
vara problemfokuserade för att de inte har den tiden att lägga på till exempel en häst som inte 
kommer att räcka till eller att de inte kan gräva ner sig för djup i en motgång på grund utav att 
de har sin verksamhet och så många hästar att rida varje dag. Vidare, professionella ryttarna 
använde sig överlag i mindre utsträckning av bemästrade som undvikandefokusering som 
skapar negativa tankar. En slutsats skulle kunna vara att professionella ryttarna är bättre på att 
ta motgångar än vad hobbyryttare är på grund av att de vet vad som måste göras för att de ska 
gå vidare. En annan slutsats kan vara att de har lärt sig hantera motgångar snabbare för att de 
har så många hästar att rida jämfört med vad en hobbyryttare som oftast äger en eller två 
hästar och saknar därmed samma rutin och kunskap som en professionell ryttare har. 
   Resultaten visar att de inte finns en tydlig bemästrandestrategi som endast tillämpas utan att 
ryttarna använder sig utav fler bemästrandestrategier. De provar sig fram tills de hittar den 
som till slut löser situationen även om det kan ta tid att bemästra motgången.  
 
Metoddiskussion 
 
Resultatet visar att Lazarus och Folkmans (1984) bemästrandestrategier har identifierats men 
det krävs större underlag för att kunna säga att resultaten är valida. Mental träning är ett 
exempel på en strategi som användes. Men är det en problemfokuserad eller 
emotionfokuserad bemästrandestrategi? Detta var något som upplevdes svårt att placera 
koderna under rätt teman. Validitet i undersökningen kan ifrågasättas på så vis att det finns en 
skillnad på vad deltagarna anger som motgångar mot vad de upplever som motgångar. Det är 
alltså inte tydligt vad som är en motgång och sen hur den upplevs, utan motgångar kunde till 
exempel vara att det inte går som de har tänkt sig medan upplevelsen av motgångar kunde 
vara psykiskt påfrestande. Reliabiliteten i undersökningen kan variera då en del utav 
deltagarna inte var okända för författaren. Resultatet ska tolkas med försiktighet eftersom det 
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antagligen finns en selektionseffekt i materialet: Ryttare som inte hanterar sina motgångar har 
redan gett upp och är där med inte med i undersökningen. Generalisering av resultatet kan inte 
göras då det är för få intervjupersoner med i undersökningen.  
Valet att undersöka gruppen ryttare och deras bemästrandestrategier var för att det finns 
mycket lite forskning kring denna grupp, trots att det är många som håller på med ridsport. 
Framtida forskning inom ämnet skulle kunna vara att undersöka tron på den egna förmåga och 
hur mycket det påverkar motivationen och bemästrandestrategier. Denna studie vore även 
intressant att genomföra med en kvantitativ ansats då deltagarna själva skulle skatta sina 
bemästrandestrategier samt inre och yttre motivation.  
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