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SAMMANFATTNING 

Ojämlikhet i hälsa kan bero på flertalet orsaker, exempelvis graden av delaktighet och 

inflytande i samhället. En grupp som vanligen isoleras från samhället är flyktingar, vars 

anpassning till det nya landet kan vara påfrestande samtidigt som de drabbas av psykiska, 

fysiska och sociala svårigheter. Av den anledningen krävs interventioner i syfte att underlätta 

integrationsprocessen samt skapa förutsättningar för en tillfredsställande och hälsosam 

tillvaro i det nya samhället. 

Studiens syfte var att undersöka genomförarnas uppfattningar av arbetet med 

integrationssatsningen för flyktingpojkar på Salaortens Ryttarförening. En kvalitativ metod 

användes för att besvara syftet och data samlades in genom semistrukturerade intervjuer där 

sex personer som arbetat med integrationssatsningen deltog. Insamlad data analyserades 

genom en manifest kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att integrationssatsningen 

genererat flertalet positiva effekter gällande flyktingarnas mående. Det upplevdes finnas goda 

möjligheter kopplade till integration av flyktingar genom hästar och stallmiljö. Dessa 

möjligheter berörde inte enbart ökade förutsättningar för hälsa hos flyktingar, utan kunde 

även kopplas till en utveckling hos andra ungdomar och medlemmar i föreningen. Studien 

tyder på att hästar och stallmiljö torde kunna stödja integrationsprocessen hos flyktingar på 

liknande sätt som lagsporter, samtidigt som stallets unika miljö bringar ytterligare fördelar i 

form av exempelvis trygghet och vänskapligt stöd från hästen. 

Nyckelord: Flyktingar, Hästar och stallmiljö, Hypotesen om biophilia, Integration, 

Ojämlikhet i hälsa, Sociokulturellt perspektiv 



 

ABSTRACT 

Inequalities in health can be due to several reasons, including the degree of involvement and 

influence in the society. One group of people commonly isolated from society is refugees, 

whose adaption to the new country can be stressful. Meanwhile, they often suffer from 

psychological, physical and social difficulties. Therefore, interventions to facilitate the 

integration process and creating conditions to a satisfying and healthy life in the new society 

are required. 

The purpose of this study was to investigate the implementers perceptions of working with 

the refugee integration projects implemented by Salaortens Ryttarförening. A qualitative 

method was used to answer the purpose, and data was collected by the use of six semi 

structured interviews. The collected data was analyzed with a manifest qualitative content 

analysis. Results showed that the refugee integration project had generated several positive 

effects related to the wellbeing of the refugees. It was perceived that good possibilities related 

to integration could be achieved through interaction with horses and being in a stable. These 

possibilities did not only affect the refugees through improved health conditions, but also 

affected the adolescents, and other members of Salaortens Ryttarförening. The study 

indicates that involvement with horses and the the environment regarding stables should 

support the integration process regarding refugees, similar to team sports. Meanwhile the 

unique environment of the stable can bring further benefits like a sense of security and 

friendly support from the horse. 

Keywords: Horses and stables, Inequalities in health, Integration, Refugees, Sociocultural 

perspective, The Biophilia Hypothesis  
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1 INTRODUKTION 

 

Under den senaste tiden har flyktingsituationen blivit allt mer aktuell. På grund av krig och 

oroligheter runt om i världen tvingades 163 000 personer fly till Sverige under år 2015. Detta 

utgör en ökad belastning för det Svenska samhället, men framförallt påverkas de människor 

som tvingats till en riskabel resa i hopp om säkerhet. För dessa människor är det ofta svårt 

att skapa ett värdigt och tillfredsställande liv i det nya samhället. Situationen är påfrestande 

såväl fysiskt som psykiskt och socialt, varvid en ojämlikhet i hälsa mellan flyktingar och 

svenskfödd befolkning uppstått.  

Den svenska folkhälsopolitiken syftar till att skapa jämlika förutsättningar för hälsa och 

välmående för alla, oavsett bakgrund eller etnicitet. För att öka förutsättningarna för den 

utsatta gruppen flyktingar är det således högst aktuellt att utveckla hälsofrämjande 

interventioner för att stödja de människor som anländer hit. Metoder för detta behöver 

utvecklas och undersökas, för att möjliggöra ett effektivt arbetssätt för att öka flyktingars 

förutsättningar för hälsa. 

Idén till studien kom från en kontakt från styrelsen på Salaortens Ryttarförening, där en 

integrationssatsning för flyktingpojkar genomförts på föreningens anläggning. Genom 

efterforskningar av befintlig forskning gjordes upptäckten att integration genom hästar och 

stallmiljö i dagsläget är ett förhållandevis outforskat område. Forskning har dock påvisat 

positiva effekter av hästar och stallmiljö hos andra utsatta grupper, samt gällande integration 

av flyktingar genom lagsporter. Därmed anses det högst relevant och nödvändigt att 

undersöka huruvida hästar och stallmiljö kan stärka även flyktingars situation. 

Därtill fanns även ett personligt intresse inom hästsporten och egna erfarenheter av det 

arbete som bedrivs på ridskolor, varvid området upplevdes som än mer intressant  

Förhoppningen med denna studie är att bidra till ökad kunskap om effekter och möjligheter 

kopplat till integration genom hästar och stallmiljö, vilket kan bidra till effektivare och mer 

välutformade interventioner i syfte stärka flyktingars förutsättningar för hälsa såväl inom 

Salaortens Ryttarförening som hos andra verksamheter. 
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2 BAKGRUND 

Det svenska folkhälsoarbetet åsyftar att förbättra landets folkhälsa, samtidigt som 

skillnaderna i hälsa mellan olika befolkningsgrupper minskar. Huvudsakligt fokus riktas till 

de samhällsfaktorer som har en inverkan på befolkningens hälsa. Särskilt betydelsefullt anses 

det vara att förbättra förutsättningarna för hälsa hos de grupper som i störst grad är utsatta 

för ohälsa eller orättvisa villkor, varvid det övergripande nationella folkhälsomålet lyder 

enligt följande: ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen”. En av de mest betydande förutsättningarna för hälsa framhålls vara 

delaktighet och inflytande i samhället. Insatser bör således göras för att stärka socialt utsatta 

personers förmåga och möjlighet till detta (Prop. 2007/08:110). 

2.1 Social utsatthet hos flyktingar 

En utsatt grupp i behov av prioriterade hälsofrämjande insatser är flyktingar (Stockholms 

läns landsting, 2015). Det är emellertid av betydelse att skilja på flyktingar och personer som 

frivilligt lämnat sina hemländer, exempelvis på grund av studier, arbete eller äventyrslust 

(Darvishpour & Westin, 2015). Sker förflyttningen frivilligt är förutsättningarna att lyckas i 

det nya landet betydligt bättre, då det finns möjlighet att i förväg planera sin resa och val av 

land. Dessa människor har även bättre möjligheter till acceptans och tolerans av de 

livsförändringar som flytten innebär (Al-Baldawi, 2014). 

För flyktingar, vars förflyttning istället är tvångsbaserad, är framtiden mer förutsägbar (Al-

Baldawi, 2014). Processen kan vara lång, komplicerad, farlig, och ofta även illegal 

(Thommessen, Corcoran & Todd, 2015). Att tvingas fly till ett annat land ökar dessutom 

risken för psykiska, ekonomiska och sociala svårigheter (Al-Baldawi, 2014). Flyktingar har 

generellt lägre sysselsättningsgrad och inkomst, även efter att de bott i Sverige i över 20 år. 

Vanligtvis är även utbildningsmöjligheterna och förutsättningarna för såväl fysisk som 

psykisk hälsa sämre för dessa personer, jämfört med svenskfödda. En väsentlig 

bakomliggande faktor förmodas vara bristande sociala nätverk (Darvishpour, 2015).  

Många flyktingar upplever en känsla av social isolering och oförmåga att interagera med 

samhället. Trots omgivande av andra människor, känner de sig ofta ensamma. På grund av 

språkliga, kulturella och samhälleliga skillnader upplevs svårigheter i att utveckla och 

bibehålla vänskapskontakter och sociala nätverk (Hurtado-de-Mendoza, Gonzales, Serrano & 

Kaltman, 2014). Även fysiska hinder gällande utvecklandet av sociala nätverk förekommer 

genom bostadssegregation, då flyktingar ofta lever åtskilda från övrig befolkning (Bygren & 

Szulkin, 2010). Detta bidrar till att utvecklandet av sociala nätverk, integrationsprocessen 

och inlärningen av det nya språket försvåras (Socialstyrelsen, 2010). Integration beskrivs 

som möjligheten för etniska minoritetsgrupper att vara delaktiga i samhället. För att 
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integration ska uppnås krävs att livsvillkor, arbetsmarknaden, utbildningsmöjligheter och 

vardagliga aktiviteter sker på samma villkor som för majoritetsbefolkningen (SOU 2006:73). 

Sociala nätverk anses vara betydelsefulla för anpassningen i det nya samhället (Al-Baldawi, 

2014). Dessutom har sociala nätverk starkt inflytande på människors hälsa, såväl fysiskt som 

psykiskt. Det möjliggör för erhållande av socialt stöd, vilket i sin tur är grundläggande för 

gemenskap, relationer samt det vardagliga livets funktion (Berkman, Glass, Brisette & 

Seeman, 2000). Social isolering och bristande sociala nätverk, som vanligen förefinns hos 

flyktingar, har visat sig utgöra en risk vad gäller bland anant morbiditet, mortalitet och 

psykisk ohälsa (Hurtado-de-Mendoza et al., 2014). 

2.2 Flyktingsituationen i Sverige 

Krig och ökad oro runt om i världen har bidragit till att allt fler människor tvingas fly sina 

hemländer och flyktingkatastrofen har de senaste åren ökat markant i omfattning. Sverige 

beräknas vara det land som tagit emot störst antal flyktingar sett till landets invånarantal. 

Under år 2015 anlände runt 163 000 människor till Sverige i hopp om skydd undan krig och 

oroligheter. Detta utgjorde en fördubbling mot föregående år, samtidigt som antalet är det 

högsta någonsin i Sverige (http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-

om-migration/Migrationsverket---mitt-i-varlden-2015.html).  

Den svenska flyktingpolitiken har för avsikt att erhålla en beredskap för mottagande, 

integration och ombesörjning av flyktingar i syfte att minska deras sociala problematik 

(Darvishpour & Westin, 2015), vilket är en kostsam, belastande och svårlöst situation för 

samhället (Al-Baldawi, 2014). 

2.3 Föreningar som integrationsarena 

I dagsläget finns vetenskapligt underlag kopplat till integration genom sport i form av diverse 

lagsporter. Idrottsföreningar av detta slag betraktas som en betydande arena för att främja 

flyktingars sociala kapital, med avseende på utvecklande av vänskapsrelationer, sociala 

nätverk och känslan av att vara behövd (Walseth, 2008). Även Nicholson, Brown och Hoye 

(2014) framhåller att idrottsföreningar bidrar till värdefulla effekter gällande sociala nätverk. 

Dessutom menar Tirone, Livingston, Jordan Miller och Smith (2010) att deltagande i 

lagsport kan underlätta interaktionen med det nya samhället. 

Gällande stallmiljö som integrationsarena för flyktingar råder i dagsläget brist på 

vetenskapligt underlag, trots att flertalet ridklubbar genomfört integrationssatsningar för 

flyktingar (http://www.tidningenridsport.se/Nyheter/Sverige/2015/9/Ridklubbar-jobbar-

for-integration/). Hästar och stallmiljö har dock visat sig ha en betydande inverkan på andra 

utsatta gruppers sociala situation (Smith-Osborne & Selby, 2010). Hästens icke-verbalitet 

bidrar till stöd, en känsla av frihet och en möjlighet att uttrycka sig utan oro för att bli 

bedömd, granskad eller kritiserad (Granados & Agís, 2011). Vistelse i stallmiljön har hjälpt 

personer som lever isolerade att utveckla relationer till andra och erhålla ett socialt stöd 



4 

(Hauge, Kvalem, Enders-Slegers, Berget & Braastad (2011). På så vis ges möjlighet att dela 

erfarenheter med andra, vilket bidrar till att upplevelsen av isolering blir mindre påtaglig. 

Kendall, Maujean, Pepping, Downes, Relationsskapandet har dessutom visat sig kunna 

överföras till övriga livet och situationer utanför stallet (Lakhani, Byrne & Macfarlane, 2015). 

Även förmågan att hantera livssituationen ökar (Boshoff, Brobler & Nianaber, 2015). 

Därutöver har det visat sig att ungdomar som vistas i stall utvecklar ledarskapsförmågor 

genom sin interaktion med hästen. Stallvistelsen präglas av arbete, ansvar och utmaningar 

som ungdomarna förväntas klara av. I kommunikationen är tydlighet en förutsättning, 

samtidigt som den som interagerar med en häst måste visa sig modig även vid osäkerhet eller 

rädsla. Hästens behov samt tydligheten mellan konsekvens och handling gör ungdomarna 

driftiga, ansvarsfulla, målinriktade och mogna (Forsberg, 2007). Sådana egenskaper ökar 

förutsättningarna för högre utbildningsnivå och arbetsposition, vilket i sin tur ökar 

förutsättningarna för hälsa (Prop. 2008/08:110). 

2.3.1 Integrationssatsning hos Salaortens Ryttarförening. 

Det finns totalt uppemot 900 hästsportsföreningar i Sverige, av vilka drygt 450 bedriver 

ridskola (http://www3.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Statistik/). Salaortens Ryttarförening 

[SORF] är belägen i Sala kommun, som med en befolkningsmängd på 22 000 personer utgör 

den tredje största kommunen i Västmanlands län 

(http://www.sala.se/organisation/Statistik--fakta/). I Sala finns två föreningar inom 

hästsporten med medlemskap inom Västmanlands Ridsportförbund, varav SORF är den 

enda som bedriver ridskola. SORF hade 520 medlemmar år 2014, vilket gör föreningen till 

den tredje största inom Västmanlands Ridsportförbund 

(http://www3.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_42682/cf_559/VRF_vht_ber-

ttelse_2014_12_mars.PDF). 

SORF är även en av de ridklubbar som valt att erbjuda stöd till flyktingar. Under 2016 års 

början har SORF tillsammans med Sala kommun genomfört en integrationssatsning för att 

stötta flyktingar genom olika aktiviteter på föreningens anläggning. Deltagarna har bestått av 

16 ungdomspojkar, fördelade i två grupper. Under den sex veckor långa satsningen har varje 

grupp haft en träff i veckan, eller 12 träffar totalt (Salaortens Ryttarförening, 2016). 

Träffarna har innehållit diverse hästsporter såsom ridning, körning och voltige, men även 

annat umgänge. Målet med integrationssatsningen var att erbjuda en lugn, rofylld och trygg 

miljö i stallet. Hästarna förväntades utgöra en naturlig ingång till utvecklande av nya 

bekantskaper och skapa ett gemensamt intresse (Salaortens Ryttarförening, 2016). 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektivet för studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv, i 

kombination med hypotesen om biophilia. 



5 

2.4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung ur teorier grundade av Lev Vygotskji, där 

han betraktar lärande som något som sker i interaktion med andra snarare än en isolerad 

händelse (Vygotskij, 1995). Teorin har därefter vidareutvecklats av Roger Säljö, som menar 

att människan är att betrakta som en lärande varelse, med lärdom som betydande drivkraft 

för social utveckling och strävan efter förbättrade levnadsvillkor. Lärandet och utvecklandet 

av kompetenser och färdigheter beskådas ur ett mer övergripande perspektiv, där erhållande 

av kunskap avspeglas i ett samhälle mer generellt.  

Traditionellt kopplas lärande ofta till utbildning (Säljö, 2014), vilket även är det huvudsakliga 

användningsområdet för teorin (Vygotskij, 1995). Perspektivet begränsas dock inte till denna 

miljö.  Värdefulla, grundläggande och nödvändiga insikter eller färdigheter framhålls främst 

förvärvas i andra sammanhang, det vill säga miljöer utan lärande som det primära syftet 

såsom föreningar och arbetsplatser. Lärande betraktas vara en del av all mänsklig 

verksamhet och anses förvärvas genom interaktion med andra människor (Säljö, 2014). 

Lärande betraktas som resurser och redskap, vilka människan använder för att observera, 

förstå och agera i omvärlden (Säljö, 2014). Säljö motsäger sig andra lärandeteoriers 

biologiska förklaringar till lärande och menar att biologin är otillräcklig för att förklara 

lärande på en sociokulturell nivå (Säljö, 2005). Det sociokulturella perspektivet sträcker sig 

således bortom människans biologiska lärprocesser och fokuserar istället på lärande som ett i 

samhället historiskt uppbyggt handlingsmönster. Människan utvecklas och erhåller således 

nya färdigheter, insikter eller kunskaper som kan utgöra värdefull hjälp i det vardagliga livet, 

såväl intellektuellt som praktiskt. Människan ges på så vis verktyg att hantera sin situation 

och förhålla sig till det omgivande samhället. Detta är beroende av omgivande kultur, vilket i 

detta sammanhang innefattar de idéer, värderingar, kunskaper och andra resurser som 

förvärvas genom interaktion med omvärlden. (Säljö, 2014). 

Lärande genom interaktion med andra människor beskrivs inte enbart i positiva termer. 

Människan kan genom omgivningen även anamma negativa egenskaper, beteenden, 

föreställningar eller vanor, exempelvis i form av fördomar, droganvändande och slöseri med 

naturresurser. Det är således frågan om vad människan lär sig som är av viktigast, snarare än 

hur (Säljö, 2014). 

2.4.2 Hypotesen om Biophilia 

Det mänskliga välmåendet är högst beroende av djur och natur (Wilson, 2013). Hypotesen 

om biophilia beskriver hur det mänskliga livet berikas och fulländas i anslutning till naturen. 

Detta förklaras som ett biologiskt behov som förts vidare genom människans historiska 

utveckling, och anses nödvändigt för fysisk och mental utveckling (Kellert, 2013a). 

Biophilia definieras som en mänsklig tendens till att interagera med annat liv och 

naturtrogna processer (Kellert, 2013b). Historiskt sett har närheten till djur fungerat som ett 

skydd mot hot eller faror, tack vare djurens förmåga att känna av osäkerhet. Än idag 

fortsätter djuren bringa trygghet till människan, främst genom en lugnande och 

avslappnande känsla. Det har visat sig att betraktande av djur medför lugnande effekter, 



6 

samtidigt som stress och ångest reduceras (O’haire, 2010). Människans förhållande till 

djuren är dessutom relativt kravlöst, samtidigt som djuren saknar förmågan att döma, 

skuldbelägga eller ljuga (Wilsson, 2013). 

I takt med att samhället moderniserats har en upplevelse av minskad möjlighet till 

interaktion med djur och natur växt fram. Det är inte längre lika enkelt att samspela med djur 

och natur som förr (O’Haire, 2010), samtidigt som de fördelar som erhålls genom relationen 

till naturen inte kan ersättas eller likställas med effekter av moderna och artificiella miljöer 

(Kellert, 2013b). I samband med detta har husdjuren fått en allt mer betydande roll, då de 

kan fungera som en länk mellan människan och naturen. Detta ökar i sin tur människans 

psykosociala välmående (O’Haire, 2010). 

2.5 Problemformulering 

Flyktingsituationen och flyktingars sociala situation har på grund av krig runtom i världen 

ökat markant i aktualitet. Flyktingar drabbas ofta av sociala svårigheter, vilket leder till en 

ojämlikhet i hälsa mellan flyktingar och inrikesfödda. Därför anses initiativ till interventioner 

i syfte att främja flyktingars förutsättningar för hälsa och anpassning vara av betydelse. En 

metod som visats vara välfungerande är integration av flyktingar genom idrottslivet. Det 

vetenskapliga underlaget gällande integration av flyktingar genom idrottsföreningar i 

dagsläget är dock begränsat till att endast beröra lagsporter, trots att integrationssatsningar 

genomförts inom andra typer av idrotter såsom hästsporten. Genom att hästar och stallmiljö 

bevisats hjälpa andra utsatta grupper fysiskt, psykiskt och socialt är det av intresse att 

undersöka huruvida hästar och stallmiljö kan stärka även flyktingar och deras sociala 

situation. För att stärka folkhälsan hos den utsatta gruppen flyktingar är det därmed av 

betydelse att undersöka huruvida denna miljö bidrar till ökade förutsättningar gällande en 

värdefull, tillfredsställande och hälsosam tillvaro. 

3 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka genomförarnas uppfattningar av arbetet med 

integrationssatsningen för flyktingpojkar på Salaortens Ryttarförening. 

3.1 Frågeställningar 

 Vilka förväntningar fanns inför integrationssatsningen? 

 På vilket sätt har genomförandet av integrationssatsningen skett? 

 Vilka uppfattningar finns kring integrationssatsningens effekter? 



7 

 Vilka möjligheter respektive hinder upplevs finnas kring integrationssatsningen? 

4 METOD 

Nedan presenteras studiens genomförande med avseende på metodval, urval, 

datainsamlingsmetod, analysmetod, tillämpade kvalitetskriterier samt etiska överväganden. 

4.1 Metodval 

Studiedesignen för denna studie var av kvalitativ karaktär, vilket enligt Bryman (2011) 

innebär att fokus läggs på ord och text snarare än mätbar data i sifferformat. Den kvalitativa 

metodens avsikt är att erhålla en mer djupgående förståelse för den subjektiva sociala 

verklighet som ämnas studeras (Holloway & Wheeler, 2010). I linje med syftet för studien var 

det en förståelse för uppfattningar gällande integrationssatsningen på Salaortens 

Ryttarförening som ämnades erhållas. Anledningen till att en kvalitativ metod valdes var att 

förhållningssättet förväntades möjliggöra uppnående av en djupare och mer ingående 

uppfattning om en företeelse eller en situation, jämfört med den kvantifierbara och mätbara 

data som enligt Bryman (2010) erhålls vid exempelvis kvantitativ metod. Holloway & 

Wheeler (2010) framhåller dessutom att den kvalitativa ansatsen möjliggör för överförande 

av kunskap och insikter från intervjupersonen till intervjuaren. Av dessa anledningar ansågs 

en kvalitativ metod vara bäst lämpad för studiens syfte. 

4.2 Urvalsmetod 

Val av studiedeltagare gjordes genom ett målinriktat urval, vilket enligt Bryman (2010) 

innebär att studiens deltagare strategiskt väljs utifrån relevans för den företeelse som ämnas 

studeras. Studiedeltagare väljs således ut för ett specifikt ändamål och utifrån den 

information de kan delge inom området. De personer som har erfarenhet inom området och 

besitter den information som är nödvändig för att besvara syftet utgör därmed deltagarna för 

studien (Holloway & Wheeler, 2010). Genom studiens uppdragsgivare, en representant från 

föreningens styrelse, tillfrågades de personer som varit mest delaktiga i 

integrationssatsningen. Dessa personer ansågs kunna ge svar på de frågeställningar som 

besvarade syftet, då de var väl insatta i integrationssatsningens olika delar. Övriga personer i 

föreningen ansågs inte vara tillräckligt insatta i integrationssatsningen och bedömdes 

därmed inte kunna besvara syftet och frågeställningarna. Av etiska, praktiska och 

tidsmässiga skäl exkluderades de deltagande flyktingpojkarna från studien, varvid studien 

genomfördes utifrån genomförarnas perspektiv. 
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Av de tillfrågade personerna valde samtliga att delta i intervjustudien. Deltagarna hade olika 

roller i föreningen och integrationssatsningen, då såväl verksamhetschef som personer från 

föreningens styrelse, styrelsen för ungdomssektionen och körsektionen inkluderats. Totalt 

deltog sex personer av varierade åldrar samt både kvinnor och män. Datum och tid för 

datainsamling skedde enligt överenskommelse med studiedeltagarna. 

4.3 Datainsamlingsmetod 

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer, vilket enligt Bryman (2010) innebär 

att förhållandevis specificerade teman eller områden finns förberedda inför intervjun 

samtidigt som det förefinns en flexibilitet och frihet gällande intervjuarens frågeställande och 

intervjupersonens svar. Till detta utformades en intervjuguide (Bilaga A) inför intervjuerna. 

Den semistrukturerade intervjuguiden är enligt Holloway och Wheeler (2010) baserad på 

övergripande teman med tillhörande frågor som avses behandlas under intervjuerna. Dessa 

frågor är relativt öppna och flexibla i den bemärkelsen att de kan omstruktureras under 

intervjuns gång. Följdfrågor och nya frågor kan uppkomma, tillika att intervjuguiden inte 

behöver följas till fullo. Alla frågor behöver inte heller ställas till alla deltagare (Holloway & 

Wheeler, 2010). De teman som ingick i intervjuguiden för denna uppsats var huvudsakligen 

baserade på studiens frågeställningar och strukturerades enligt följande: bakgrund, 

förväntningar, genomförande samt hinder och möjligheter. Inom temat möjligheter och 

hinder inkluderades även frågeställningen om effekter av integrationssatsningen. På grund 

av tidsbrist genomfördes ingen pilotintervju. Dock lästes intervjuguiden igenom av flera 

utomstående personer för att erhålla en uppfattning om dess funktion och inga ändringar 

behövde göras. 

Under intervjuerna förefanns en flexibilitet, då vissa frågor ändrades för att bättre lämpa sig 

för samtalet och för att anpassas efter vad som redan sagts. Dock gjordes valet att ställa 

samtliga frågor även om vissa delvis besvarats tidigare under intervjun, vilket resulterade i 

utförligare svar och nya infallsvinklar. Under samtliga intervjuer fanns utrymme för 

följdfrågor och nya frågor att ställas. Dessutom berördes områden under intervjuerna som 

från början inte var planerade att lyftas, men som gick i linje med studiens frågeställningar 

bedömdes medföra ett mervärde för studiens resultat. Ett exempel på detta är utvecklandet 

av ledarskapsförmågor hos ungdomssektionen. 

I samband med intervjuerna delades ett missivbrev (Bilaga B) ut, vilket Patel och Davidsson 

(2011) beskriver som ett informationsbrev innehållande information om studiens syfte, 

deltagandets konfidentialitet, på vilket sätt den insamlade informationen kommer att 

användas samt vem som besitter ansvaret för studien. Samtliga intervjuer ägde rum på 

SORF:s anläggning, i en miljö deltagarna var vana att vistas och där de kunde känna sig 

bekväma. Intervjuerna genomfördes individuellt i ett avskilt rum, där det ej fanns möjlighet 

för andra personer att höra vad som berättades under intervjun. Dessutom hindrade 

avskildheten störande ljud utifrån som annars hade kunnat påverka såväl intervjun som 

ljudupptagningen. Intervjuerna ägde rum under tre olika dagar, varav två separata intervjuer 

genomfördes per tillfälle. 



9 

För att underlätta bearbetningen av det insamlade materialet spelades intervjuerna in i 

ljudformat via mobiltelefon, för att sedan transkriberas ordagrant inför dataanalysen. Kvale 

(1997) framhåller att inspelning av intervjuer inte bara underlättar vid bearbetningen av 

materialet genom möjligheten av omlyssning, utan även förenklar intervjuandet då 

intervjuaren ges möjlighet att fokusera på ämnet och dynamiken i intervjusamtalet. De två 

första intervjuerna transkriberades direkt efter att de genomförts, medan de övriga fyra 

transkriberades efter att all datainsamling slutförts. Tidsåtgången för intervjuerna varierade 

mellan 13 och 37 minuter, vilket resulterade i 43,5 sidor utskriven text. Under 

transkriberingen avidentifierades varje intervjuperson genom att kodas till IP följt av en 

siffra, exempelvis IP1, IP2 och så vidare. 

4.4 Analysmetod 

De transkriberade intervjuerna analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys, vilket 

enligt Graneheim och Lundman (2004) generellt sett innebär att textmaterialet bryts ner i 

mindre beståndsdelar med avsikt att erhålla en tydligare bild av innehållet. Den genomförda 

kvalitativa innehållsanalysen var vidare att betrakta som manifest. Detta innebär enligt 

Graneheim och Lundman (2004)  att tonvikten läggs vid det som uppenbart och synligt står i 

texten, till skillnad från vid en latent innehållsanalys där avsikten är att finna en 

underliggande mening. 

Vid genomläsning av materialet gjordes markeringar för att framhäva det som var relevant 

för studiens syfte och innehåll. På så vis lyftes meningsbärande enheter fram, vilket 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver som meningar eller fraser som anses vara av 

betydelse för studiens ämnesområde samtidigt som de bedöms vara representativa för 

innehållet. Därefter kondenserades de meningsbärande enheterna, vilket enligt Graneheim 

och Lundman (2004) innebär att meningar bryts ner till en kortare version, samtidigt som 

kärnan av meningen finns kvar. I nästkommande steg kodades de kondenserade versionerna 

av de meningsbärande enheterna, vilket Graneheim och Lundman (2004) liknar vid att 

etikettera innehållet genom ett eller flera ord som anses vara utmärkande för meningen.  

Koderna sorterades därefter in under den kategori som bäst motsvarade innehållet. Dessa 

gick i linje med studiens frågeställningar och utgjordes således av: förväntningar, 

genomförande, effekter samt möjligheter och hinder. Exempel på analysprocessen 

presenteras i tabell 1. Något behov av ytterligare sortering av kodade kondenserade 

meningsbärande enheter under respektive kategori in i underkategorier fanns inte och 

därmed valdes steget med underkategorier bort. 

En viss förkunskap inom ämnet förefanns, vilket Graneheim och Lundman (2004) framhåller 

är av betydelse att ta i beaktande vid analysen. I detta fall fanns personlig erfarenhet inom 

hästsporten, det arbete som bedrivs inom ryttarföreningar och dess ungdomssektioner samt 

gällande hästar och stallmiljö. Genom den manifesta innehållsanalysen minimerades risken 

att analysen skulle speglas av personliga åsikter eller intressen, då fokus läggs på det 

intervjupersonerna faktiskt uttryckt. 
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I presentationen av resultatet användes ordagranna citat från intervjuerna. Om delar av ett 

citat tagits bort har detta markerats med tre punkter inom hakparenteser. I diskussionen 

ställdes resultatet i relation till studiens teoretiska perspektiv och bakgrundsinformationen. 

Tabell 1: Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Kategori 

Alltså det finns ju enorma 

möjligheter. Jag ser bara det 

här att hästen är en… den ser 

dig, liksom. Och den känner 

dina känslor och den kan 

finnas där för dig så det är ju 

en otrolig möjlighet att kunna 

ha, må bra och få en vän som 

man pratar känslor båda två, 

så att man behöver liksom 

inget språk egentligen utan 

man bara läser av varandra 

(IP3). 

Hästen ser dig för 

den du är, finns där 

för dig och lyssnar 

på dig utan att det 

behövs något språk 

Hästens 

betydelse för 

integration 

Möjligheter 

och hinder 

 

4.5 Kvalitetskriterier 

För att kontinuerligt kvalitetssäkra studien togs dess tillförlitlighet i beaktande, vilket enligt 

Holloway och Wheeler (2010) innebär hur väl resultaten överensstämmer med verkligheten. 

Inom detta inryms bland annat begreppen trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet. 

Trovärdighet inbegriper sanningshalten i det insamlade materialet. För att tillförsäkra en hög 

sanningshalt är det viktigt att intervjupersonerna förstår frågorna, så att deras beskrivningar 

kan betraktas som korrekta utifrån sammanhanget (Holloway & Wheeler, 2004). 

Intervjuguiden granskades därför av flera utomstående personer. Något som är av betydelse 

att ta i beaktande i intervjusammanhang är intervjuareffekten, vilken Holloway & Wheeler 

(2004) beskriver som en risk att intervjudeltagarna svarar i enlighet med vad de förväntar sig 

att intervjuaren vill höra. Detta ämnades minimeras dels genom att intervjuerna ägde rum i 

en för deltagarna trygg miljö och eftersträvande av en lättsam stämning och att ledande 

frågor undveks i största möjliga mån, men även genom en kritisk övervakning av de svar som 

gavs. För att styrka intervjuutskrifterna har transkriberingen skett genom exakta 

översättningar från tal till skrift. Svårhörbara segment lyssnades igenom flera gånger, för att 

säkerställa transkriberingens korrekthet. Dessutom har ordagranna citat från 

intervjuutskrifterna presenterats i resultatet, vilket även det betraktas styrka trovärdigheten 

då deltagarnas uppfattningar förtydligas. 
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Med överförbarhet menas hur väl resultatet kan användas även i andra sammanhang eller på 

liknande grupper (Holloway & Wheeler, 2004). Detta har tagits i beaktande genom en 

beskrivning av den aktuella föreningen, vilket möjliggör för utläsande av kontextuella 

skillnader och därigenom även anpassningar av tillämpande av resultatet i andra 

sammanhang. 

En studies pålitlighet beror på i vilken utsträckning studien kan upprepas under liknande 

omständigheter och leda till samma resultat. (Holloway & Wheeler, 2004). För att stärka 

pålitligheten eftersträvades en tydlighet avseende presentation av studiens genomförande. 

Pålitligheten tillförsäkrades vidare genom att de metodologiska val som tagits i studien 

grundades i litteratur och forskning gällande kvalitativ metod. Det faktum att hela processen 

för studien finns beskriven tillkännages en kännedom om hur resultatet uppnåtts, vilket även 

ökar möjligheterna för andra att göra liknande studier. 

4.6 Etiska överväganden 

All forskning bör genomsyras av etiska överväganden. Den som bedriver forskning har ett 

ansvar för de personer som ingår i studien och bör därmed värna om deras integritet 

(Vetenskapsrådet, 2011). Inom denna studie grundades de etiska övervägandena på de fyra 

forskningsetiska principerna: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2011) att 

studiedeltagarna ska informeras om studiens syfte, villkor för deltagande samt deltagandets 

frivillighet och att de när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande. Intervjupersonerna 

informerades om dessa aspekter genom missivbrevet och kunde på så vis avgöra huruvida de 

ville delta. Ett muntligt samtycke uttrycktes i den första kontakten med studiens 

uppdragsgivare samt innan varje intervju påbörjades. För att värna om studiedeltagarnas 

konfidentialitet är det enligt Vetenskapsrådet (2011) av stor vikt att behandla insamlad 

information anonymt, så att ingen personidentifikation är möjlig. Genom kodningen av 

intervjupersonerna uppnåddes en anonymitet i den bemärkelsen att det inte går att utläsa 

vem som sagt vad. Nyttjandekravet betyder enligt Vetenskapsrådet (2011) att inga insamlade 

personuppgifter får användas för kommersiellt bruk eller som beslut för åtgärder. I 

Missivbrevet informerades intervjupersonerna om att insamlad information endast skulle 

användas för studiens syfte. För att säkerställa detta raderades allt insamlat material efter att 

studien avslutats. 

5 RESULTAT 

Det framkomna resultatet presenteras nedan utifrån studiens fyra frågeställningar tillika 

kategorierna för analysen. 
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5.1 Förväntningar inför integrationssatsningen 

Initiativet till integrationssatsningen som inleddes under början av år 2016 grundades i en 

förhoppning om att erbjuda något värdefullt för de med störst behov. Tidigare inleddes en 

satsning om värdskap i föreningen, vilket för SORF innebar att alla skulle vara välkomna och 

att det föreningen hade att erbjuda skulle vara tillgängligt för alla. I linje med detta 

utvecklades en önskan om att hjälpa till ytterligare och att utnyttja de möjligheter som 

föreningen faktiskt har. 

I och med det stora antalet ensamkommande flyktingbarn som anlänt till Sverige och de 

svårigheter dessa utsätts för, föreföll valet att satsa på just dessa personer tämligen naturligt. 

Föreningen ville stödja de ungdomar som tvingats fly från sina hemländer och visa att det 

finns en plats här för dem, där de är välkomna och kan känna sig trygga. Samtidigt ville 

föreningen vara en förebild för andra och visa vilka möjligheter som finns. 

Det är en massa ensamkommande barn som kommer som inte har något fotfäste 

överhuvudtaget, så det är väl att kunna visa upp att vi inte är särskilt märkvärdiga… att vi inte 

håller oss för oss själva och håller oss ifrån dem, utan de är välkomna helt enkelt. (IP5) 

Vi vill ligga i framkant och jag tror att vi måste öppna oss för nya målgrupper och sådär. Så det 

är väl ett sätt att, liksom, ja men att helt enkelt vara öppna och tänka liksom framåt. Jag tror 

att man behöver se möjligheterna på olika sätt. (IP6) 

Det förekom till delvis delade tankar om integrationssatsningens avsikt. Exempelvis förekom 

tankar om att visa vad den svenska hästsporten är och att möjliggöra för fler grupper av 

människor att få upp ögonen för sporten. Därtill fanns även förväntningar om att göra den i 

dagsläget kvinnodominerade sporten mer jämställd, genom att agera välkomnande mot såväl 

personer av det manliga könet som personer med utländsk bakgrund. Den huvudsakliga 

förhoppningen om satsningen berörde däremot inte ridsporten som sådan. Avsikten var 

snarare att erbjuda en lugn och trygg miljö, där flyktingungdomarna kunde känna sig 

bekväma, ha roligt och tänka på annat en stund. Tidigare har dessa ungdomar främst haft 

möjlighet att prova på tillfälliga aktiviteter, utan möjlighet till att knyta an till det 

sammanhanget eller känna tillhörighet. Regelbundenheten i träffarna hos SORF förväntades 

bidra till trygghet, känsla av att vara en del av en gemenskap samt att möjliggöra för 

varaktiga bekantskaper.  

Arbetsformen är relativt ny för aktörerna på SORF, varvid förutsättningar för en tydlig 

genomförandeplan och målsättning saknades. Då de inte genomfört satsningar av liknande 

slag tidigare, visste de inte vad de hade att förvänta sig eller vilka mål som var rimliga att 

sträva efter. Därmed var fokus för satsningen främst att utveckla ett fungerande koncept och 

arbetssätt. Därigenom förväntades ett fungerande arbetssätt erhållas, där lärdomar från 

satsningen kan bidra till mer effektiva och välanpassade lösningar inför framtida satsningar. 

Så förväntningarna är väl egentligen att […] hitta ett koncept som funkar och se hur mycket 

resurser man behöver lägga på det. […] Sen vad det kan leda till, det tror jag liksom att man får 
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med sig mycket annat som man kanske inte hade tänkt sig från början. Så egentligen, 

förväntningen var väl att hitta […] en modell som funkar, så man kan fortsätta. (IP6) 

5.2 Genomförande av integrationssatsningen 

Ungdomssektionen tilldelades ansvaret för genomförandet av aktiviteterna och kör- 

respektive voltigesektionen inkluderades i de aktiviteter som berörde deras område. 

Deltagarna bestod av 16 flyktingpojkar, uppskattningsvis mellan 13 och 17 år. För att kunna 

erbjuda ett lugnare och mer personligt bemötande delades dessa upp i två grupper, med en 

träff vardera per vecka under den sex veckor långa projektperioden. Under vissa träffar har 

flyktingpojkarna fått prova på olika områden inom hästsporten, såsom ridning, körning och 

voltige. Utöver detta har även aktiviteter i form av lekar, samarbetsövningar, 

tårtbakartävlingar, matlagning och fotboll anordnats. De har fått testa på föreningslivet och 

att vara en del av den gemenskap som finns på SORF. 

Så de har fått […] känna på lite hur det är i en förening, för de har ju inte alls föreningar från 

deras hemland så de vet ju inte ens vad det innebär. Så de har fått testa lite att vara här, se vad 

vi gör och så. (IP1) 

Efter varje träff har en utvärdering genomförts i syfte att erhålla en överblick gällande vad 

som har fungerat bra och vad som kan förbättras. I slutskedet utvärderades även hela 

satsningen. Efter den genomförda integrationssatsningen, som utgjords av en testperiod på 

sex veckor, kommer en fortsatt satsning att genomföras med ett annat flyktingboende fram 

till sommaren. Förhoppningen är att även fortsätta året ut, med ytterligare boenden. 

Träffarna kommer dock att begränsas till en träff varannan vecka, i syfte att finna en balans 

och en rimlig nivå. Anledningen till detta är att ungdomssektionen upplevt arbetet som 

krävande och att tiden inte räcker till. En intervjuperson betonade särskilt vikten av att förstå 

att de personer som engagerat sig i integrationssatsningen har gjort det på sin fritid, utöver 

ordinarie arbete eller skola. Den tid och det arbete dessa personer ägnat åt satsningen var 

helt frivilligt och ideellt, varvid nivån på engagemanget ansågs behöva vara därefter. En 

lösning som diskuterats var att låta vissa delar skötas av avlönad personal, vilket emellertid 

beskrevs vara beroende av ekonomiska förutsättningar. En långsiktig förhoppning var å 

andra sidan att flyktingungdomarna skulle söka sig till den ordinarie verksamheten, utan att 

det skulle behöva anordnas särskilda aktiviteter just för dem. 

Och det tror jag att man litegrann måste ha med sig liksom att, ja men vad ska jag säga… man 

gör så gott man kan när man engagerar sig såhär, när man inte har det som sitt jobb. Utan då 

måste man ha en nivå som man känner att man klarar. (IP6) 

5.3 Effekter av integrationssatsningen 

Samtliga intervjupersoner delade uppfattningen om att majoriteten av flyktingpojkarna 

tyckts ha uppskattat deltagandet i integrationssatsningen och att de flesta aktiviteterna 
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upplevts som roliga och givande, då deltagarna visat glädje och ibland inte velat avbryta 

aktiviteterna. Det är dock inte aktiviteterna inom hästsporten som upplevs varit mest 

uppskattat, utan gemenskapen tycks vara det som haft störst betydelse.  

De har väl tyckt om ridningen till viss del och allt det här, men jag tror mycket av det här att de 

har spelat fotboll någon gång och gjort bara saker tillsammans. Jag tror bara själva 

gemenskapen, att skratta och ha kul är själva grejen. (IP3) 

Hästarna och stallmiljön tycks ha varit ett uppskattat inslag i satsningen och upplevs ha 

bidragit till och en chans att rikta tankarna åt något annat. Flera av intervjupersonerna 

framhöll att ett lugn infann sig hos flyktingpojkarna när de befann sig i stallet och i hästarnas 

närhet och att umgänget med hästen verkade uppskattas.  

Så jag upplever att […] de känner ju sig ganska lugna när de är här. […] Man märker att när vi 

säger åt dem att ”kom ihåg att när man är i ett stall…” så blir dem ganska tysta, de tycker det är 

skönt också tror jag. Så man märker att de tycker att det är ganska roligt att bara stå och borsta 

och klappa på hästen. (Ip2) 

När de väl lärt sig det här med att hästen är ganska rolig att stå och prata med, då har de 

kunnat stått där i liksom 10 minuter och bara stå och klappa på den. För den har nog säkert, 

liksom, en jättelugnande effekt också. (IP1) 

Flera av intervjupersonerna beskrev även att de upplevt en utveckling hos flyktingpojkarna 

under tiden de deltagit i satsningen, exempelvis vad gäller svenska språket. I viss bemärkelse 

tycks flyktingarna ha lärt sig mer svenska, men främst beskrevs språkutvecklingen som att de 

vågar prata mer svenska nu. Flera intervjupersoner spekulerade kring det faktum att arbetet 

främst genomförts utan medverkan av tolk kan ha bidragit till språkutvecklingen hos de 

deltagande flyktingpojkarna. De tvingades hitta sätt att förstå varandra på, exempelvis via 

kroppsspråk, vilket tros ha påskyndat språkutvecklingen. Vid vissa tillfällen medverkade 

personal från flyktingarnas boende,vilka hade färdigheter inom deltagarnas språk och kunde 

översätta mellan ledare och deltagare. Detta beskrevs vara positivt i de fall kommunikationen 

berörde säkerhetsrisker kopplade till hästar. I andra lägen upplevdes det istället hindra såväl 

flytet i kommunikationen som språkutvecklingen. 

Just i det här fallet när det rör sig om djur och det liksom är säkerhet och sådär så är det 

viktigt att man, att man vet att de delarna fastnar, att de förstår det. (Ip3) 

Så de hade konversationer och sen så frågade han mig och sen så översatte han till dem direkt, 

inte bara den här hjälpen att säga… […] att de vänder sig till honom om de inte förstår ett ord, 

då säger han det. Men istället så var det att han förde hela konversationen. (Ip4) 

Ett område som inte var planerat att lyftas under intervjuerna, men som de flesta 

intervjupersonerna betonade särskilt, var ungdomssektionens utveckling. De har utvecklat 

sin kommunikativa förmåga, vuxit i ledarrollen och blivit säkrare på sin förmåga att hantera 



15 

situationen. Dessutom har sammanhållningen inom ungdomssektionen stärkts, vilket 

framhölls påverka deras arbete och samarbetsförmåga i positiv riktning. 

De verkligen har växt med uppgiften och att de har tagit det verkligen till sig som en rolig grej, 

att vi faktiskt hjälper några killar här och att de tycker att det är roligt att göra såna saker. 

(IP3) 

Sammansvetsningen i våran grupp i ungdomssektionen eller ungdomssektionens styrelse, den 

blev ju bättre. […] vi lär ju känna varandra bättre ju mer man arbetar. (Ip4) 

Överlag har integrationssatsningen upplevts som positiv från såväl andra föreningar som 

övriga personer i stallet, men den har dock inte enbart genererat positiva effekter för 

föreningen. Vissa föräldrar har upplevt en oro över att låta sina barn vistas på ridskolan 

samtidigt som flyktingpojkarna är där. Intervjupersonerna trodde att denna oro grundades i 

en rädsla för det obekanta, men även i fördomar på grund av hur flyktingar ofta framställs 

eller förväntas vara. Denna oro upplevs dock ha minskat i takt med att dessa föräldrar fått 

chansen att bekanta sig med flyktingpojkarna. 

Man blir ju rädd för det som man inte känner till. Jag upplever att det oftast har blivit lättare 

när man får ett ansikte på personerna. Annars hör man bara att nu ska det komma mycket 

utländska killar hit och har jag mitt barn säkert här på anläggningen eller kommer det ske 

stölder eller våldtäkter eller såna saker. (Ip3) 

Jag tror att man behöver träffa liksom individer, det blir så lätt att man generaliserar en grupp 

och sen när man träffar liksom de här killarna och, så brukar det ju ofta vara att det blir ju 

liksom personer istället för bara en grupp så som kommer. (IP6) 

5.4 Möjligheter och hinder för integration genom hästar och stallmiljö 

En intervjuperson ansåg att integration av flyktingar genom lagsporter torde vara enklare och 

mer effektivt än genom hästar och stallmiljö, just för att hästsporten i sig huvudsakligen är en 

individuell sport medan lagsporter baseras på ett samspel med andra människor. 

Jag tror ju att fotboll och sånt där är lättare att integrera med i stället. […] därför att hästar är 

en individuell sport till stor del, medan fotboll är en lagsport. Så därför är det nog lättare att 

integrera med lagsporter än vad det är i individuella sporter. (IP5) 

De flesta av intervjupersonerna menade dock att det fanns stora möjligheter vad gäller 

integration av flyktingar genom hästar och stallmiljö. Den typen av miljö beskrevs som unik i 

den bemärkelsen att variationen vad gäller ålder hos de personer som vistas på anläggningen 

var stor. Där var det helt naturligt och vanligt att umgås med personer som var flera år yngre 

eller äldre än en själv. Stallet beskrevs av en intervjuperson som en plats för alla, där ålder, 

kön och bakgrund är obetydligt. En annan intervjuperson framhöll även att denna typ av 

miljö kan leda till en mer naturlig kontakt med såväl samhället som med andra människor. 
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Utvecklandet av relationer beskrevs ske på ett mer naturligt sätt, jämfört med i exempelvis 

skolan som annars beskrevs vara den främsta arenan för att träffa vänner. Stallmiljön 

skildrades vidare som en öppen fritidsgård som är tillgänglig nästan hela tiden. Det finns 

oftast någon på plats och det finns möjlighet att umgås där även utöver ordinarie träningar 

eller aktiviteter. Samtidigt finns det något att göra för alla, även för de som inte är särskilt 

intresserade av just hästar.  

Flera av intervjupersonerna ansåg att hästen hade en viktig roll vad gäller integration av 

flyktingar. Utöver hästens lugnande effekter, ansågs dess förmåga att kommunicera utan ord 

vara värdefull, varvid språkfärdigheter inte spelar någon roll. Intervjupersonerna framhöll att 

hästen kan fungera som en förstående vän i svåra situationer, som aldrig dömer eller 

ifrågasätter. De betonade även att bakgrund eller etnicitet inte spelar någon roll för hästen. 

Bara för att det är liksom ett djur, han kan inte säga något elakt, han kan inte säga att de gör 

fel eller att de gör rätt, utan han bara står där. (IP2) 

Jag ser bara det här att hästen är en… den ser dig, liksom. Och den känner dina känslor och 

den kan finnas där för dig så det är ju en otrolig möjlighet att kunna ha, må bra och få en vän 

som man pratar känslor båda två, så att man behöver liksom inget språk egentligen utan man 

bara läser av varandra. Så hästen är ju enorm på så sätt. Och där känner vi också att det är 

verkligen något som vi vill erbjuda och har man då haft det tufft och en jobbig uppväxt, så det 

är ju ett jättebra ställe att komma till. (IP3) 

Ytterligare en fördel som lyftes var stallmiljöns möjligheter till att utveckla 

ledarskapsförmågor. Utöver att ledarskapet kan främjas hos de föreningens egna ungdomar, 

ansågs även flyktingungdomarna kunna utvecklas tillsammans med dem. Genom att vistas i 

stallet kan de få chansen att hjälpa andra, såväl djur som människor. De får en uppgift som 

stärker förutsättningarna för att integreras även i resterande samhället.  

Man blir ledare när man är i stallet och att man får ta ansvar och sånt så att, det är väl en 

perfekt miljö att få in just kanske flyktingar och det här att man får liksom växa med uppgiften 

och i stallet kan man ändå utvecklas snabbt om man visar framfötterna litegrann, då får man 

snabbt mer uppgifter och mer ansvar och man utvecklas. Man blir sedd och det är ju en 

underbar känsla. (IP3) 

Hinder som lyftes fram för hästar och stallmiljö var främst av tidsmässig eller ekonomisk 

karaktär. Det ansågs vara svårt att finna tid och resurser som krävs för genomförandet. 

Samtidigt beskrevs hästsporten vara dyr att utöva, varvid individer med lägre ekonomisk 

status riskerar att exkluderas. En intervjuperson beskrev även att integrationssatsningar är 

beroende av att det finns en vilja och ett intresse i att möta andra kulturer, både för att 

bemöta flyktingarna på bästa sätt och att övriga medlemmar ska kunna känna sig trygga i 

situationen. 

Man behöver också ha en viss kunskap, eller en… både en vilja och litegrann en kunskap i olika 

kulturer, hur saker och ting uppfattas. Det kan ju vara könsroller och så vidare, liksom att man 

har en förståelse för det. (IP6) 
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6 DISKUSSION 

I denna del diskuteras studiens metod och resultat. 

6.1 Metoddiskussion 

En kvalitativ metod användes för att möjliggöra för den djupa förståelsen som ansågs vara 

nödvändig för att besvara studiens syfte. Kvale (1997) framhåller att denna metod används 

för att erhålla en djupgående förståelse för den intervjuades subjektiva livsvärld eller 

upplevelse av det sammanhang som ämnar studeras. Andra metoder, exempelvis av 

kvantitativ karaktär, ansågs inte vara lämpliga för att besvara studiens syfte. Den kvantitativa 

metoden genererar enligt Bryman (2011) en mätbar överblicksbild, exempelvis i syfte att 

studera skillnader mellan olika grupper. För detta krävs även ett större antal studiedeltagare 

(Bryman, 2011). För att genomföra en kvantitativ studie inom detta område hade fler 

ridklubbar med integrationssatsningar behövt inkluderats. På så vis hade exempelvis 

skillnader mellan deras arbetssätt och effekter kunnat uppnås. Detta var dock inte ändamålet 

för denna studie. Dessutom är den kvantitativa metoden enligt Bryman (2011) mer styrd till 

sin karaktär då den utgår från en redan fastställd hypotes, medan den kvalitativa metoden 

präglas av en större frihet. I och med att detta område var relativt outforskat ansågs den 

kvalitativa metoden vara att föredra, då den öppnar upp för infallsvinklar som inledningsvis 

inte var planerade. Å andra sidan torde en kvantitativ studie inom samma område kunna 

bidra till att erhållna kunskaper kan generaliseras på en större population, det vill säga antas 

gälla för integrationssatsningar i stall överlag. 

6.1.1 Diskussion om urval 

Antalet intervjupersoner kan betraktas som relativt lågt och medföra en risk för missvisande 

resultat. Intervjupersonerna ansågs dock kunna bidra med den information som var 

nödvändig för att besvara studiens syfte och frågeställningar, samtidigt som inkluderande av 

ytterligare intervjupersoner i detta fall förmodligen inte hade berikat resultatet eller gjort det 

mer tillförlitligt. Anledningen till detta är att det var just dessa sex personer som ansågs 

inneha den information som var nödvändig för studien, då de var de som var mest insatta i 

integrationssatsningen. Andra personer torde därmed inte kunna bidra med relevanta 

infallsvinklar och inte heller medföra ett mervärde till studien. Således kan en viss mättnad 

betraktas vara uppnådd, vilket Holloway och Wheeler (2010) beskriver som att liknande 

historier återkommer och att allt material som anses nödvändigt för studien påvisats. I och 

med att intervjupersonerna hade olika roller i föreningen och integrationssatsningen erhölls 

även information utifrån flera perspektiv, vilket ansågs berika och stärka resultatet. Vissa 

intervjupersoner hade en större inblick i det praktiska genomförandet av satsningen, medan 

andra var mer insatta i inledande planering. Det hade även varit givande att intervjua några 

av de flyktingpojkar som deltagit i satsningen, för att erhålla en förståelse utifrån deras 

perspektiv och upplevelser. Av praktiska, etiska och tidsmässiga skäl beslutades dock att 

exkludera dessa. 
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Intervjupersonerna tillfrågades om deltagande genom uppdragsgivaren, en representant från 

SORFS styrelse. Det faktum att samtliga valde att delta i intervjustudien kan ha grundats i en 

tillit till uppdragsgivaren, det vill säga att de kände sig bekväma med att delta i något som 

denne föreslagit. Möjligtvis hade deltagandet visats sig annorlunda om denna kontakt istället 

skett direkt via intervjuaren. I och med att uppdragsgivaren kände intervjupersonerna och 

dessutom har egen koppling till föreningen är det enligt Vetenskapsrådet (2011) av betydelse 

att reflektera över huruvida deltagare kan ha valts utifrån en dold agenda, vilket i detta fall 

skulle kunna vara att personer med åsikter som för föreningens status kan vara mindre 

attraktiva exkluderats. Deltagarna valdes dock enbart utifrån att det var just dessa personer 

som varit mest delaktiga i integrationssatsningen samtidigt som det de under 

intervjutillfällena dessutom riktade kritik till den egna interventionen. Av den anledningen är 

det oskäligt att tro att deltagare valts utifrån en dold agenda. 

Vad gäller deltagandet kan det även varit av betydelse att intervjupersonerna genom 

förberedelserna inför integrationssatsningen erhållit en medvetenhet om det bristande 

vetenskapliga underlaget inom området. SORF arbetar aktivt med att nå ut med sina 

uppfattningar och erfarenheter kring satsningen i syfte att sprida kunskap om stallets 

hälsofrämjande effekter. Därmed fanns en förståelse för nyttan av denna typ av studie, vilket 

kan ha fungerat som en motivationsfaktor till att delta. 

6.1.2 Diskussion om datainsamlingsmetod 

För optimalt genomförande av kvalitativa intervjuer krävs övning och erfarenhet inom 

intervjuteknik (Kvale, 1997). I detta fall saknades det, varvid flertalet förbättringsmöjligheter 

gällande intervjuandet kunde utläsas i efterhand. Även om följdfrågor ställdes, kunde 

intervjupersonerna i vissa lägen ombedjas utveckla och förtydliga sina resonemang. Detta 

hade förmodligen genererat en än mer djupgående förståelse över uppfattningarna av 

integrationssatsningen. Ledande frågor undveks i den mån det var möjligt, men vissa 

följdfrågor hade kunnat omformuleras för att generera mer uttömmande och utvecklande 

svar. Trots detta erhölls tillräckligt med nödvändig information för att på ett utförligt sätt 

besvara studiens syfte. 

Den framtagna intervjuguiden ansågs vara välfungerande och välstrukturerad, trots att den 

på grund av tidsbrist inte prövades på förhand. Ordningsföljden på intervjuguidens teman 

upplevdes som naturlig och lämplig. Även mängden förberedda frågor upplevdes lämplig, 

även om tidsåtgången för intervjuerna blev kortare än förväntat. En intervju varade under 13 

minuter, medan resterande intervjuer pågick mellan 20 och 37 minuter. Anledningen till att 

en intervju endast blev 13 minuter tros vara att denna intervjuperson endast kunde svara för 

en liten del av det område som ämnades undersökas. Denna person bidrog dock med 

värdefull information om sådant de andra intervjupersonerna inte var insatta i, varvid den 

korta tidsåtgången inte bedömdes påverka resultatet negativt. Detsamma gäller för övriga 

intervjuer. Ingen av intervjupersonerna kunde svara för samtliga delar av det studerade 

området, men varje del kunde besvaras av någon. Anledningen till detta är att 

intervjupersonerna vart delaktiga i olika delar av integrationssatsningen och därmed har 

kännedom inom olika områden. Ytterligare en faktor som kan ha påverkat tidsåtgången är 
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tempot på talet. Flera av intervjupersonerna talade fort, varvid mycket information erhölls på 

kort tid. 

Intervjuerna spelades in i ljudformat via mobiltelefon, vilket kan betraktas vara riskabelt. 

Bryman (2011) framhåller att det alltid finns en risk för tekniska problem i samband med 

intervjuinspelningar, exempelvis i form av försvunna intervjuinspelningar. Holloway och 

Wheeler (2004) framhåller vidare att det vid användande av mobila inspelningsverktyg 

uppstår ett etiskt dilemma avseende det konfidentiella materialet, varvid inspelade uppgifter 

om intervjupersonerna bör hanteras särskilt varsamt. Det finns alltid en risk att obehöriga får 

tillgång till materialet, vilket emellertid inte var ett problem som uppkom i denna studie. 

Risken hade dock kunnat minimeras genom att exempelvis föra över materialet till annan 

enhet och sedan radera det från mobiltelefonen. 

6.1.3 Analysdiskussion 

Det insamlade materialet transkriberades ordagrant för att erhålla en korrekt bild av det som 

sagts, vilket bedöms styrka studiens trovärdighet. Dock fanns en medvetenhet om att fel kan 

förekomma i transkriberingen på grund av felhörda ord. För att minimera detta lyssnades 

otydligare delar av intervjuerna igenom flera gånger. Då fokus för den manifesta kvalitativa 

innehållsanalysen riktades mot det synliga och uppenbara, minskas enligt Graneheim och 

Lundman (2004) risken för feltolkningar, vilket Holloway och Wheeler (2010) framhåller 

annars kan förekomma vid analyser genomförda av oerfarna forskare. Genom att fokus riktas 

mot uttryckta ord och meningar, snarare än en underliggande mening, ställs inte lika stora 

krav på den analytiska förmågan (Graneheim och Lundman, 2004). I detta fall saknades 

erfarenhet, varvid den manifesta innehållsanalysen föredrogs framför den latenta. 

Även om ingen underliggande mening ämnades erhållas, är analysmetoden enligt Graneheim 

och Lundman (2004) beroende av en tolkning. Tolkningen kan generera olika resultat 

beroende på vem som gör den, vilket kan hanteras genom återkoppling till 

intervjupersonerna (Bryman, 2011). På grund av tidsbrist fanns det i detta fall inte möjlighet 

att delge tolkningen till intervjupersonerna, vilket kan betraktas som en svaghet vad gäller 

studiens trovärdighet. 

Den som bedriver kvalitativ forskning har alltid en förförståelse för området i någon grad. 

Detta kan påverka resultatet, genom att ett visst perspektiv adderas till studien utifrån 

personliga erfarenheter. Därmed är det viktigt att utgå från det som faktiskt inryms i 

datamaterialet (Graneheim & Lundman, 2004). I detta fall fanns en förförståelse för 

hästsporten, baserat på personlig erfarenhet av ryttarföreningar, det arbete som bedrivs av 

ungdomssektioner samt hästar och stallmiljö. Detta bedöms dock inte ha påverkat studien i 

negativ riktning, utan snarare bidragit till en förståelse av de facktermer som används inom 

hästsporten. Detta ansågs användbart vid tolkningen av resultatet. Påverkan av personliga 

åsikter undveks i största möjliga mån, vilket förenklades genom den manifesta 

innehållsanalysens fokus på det uppenbart uttryckta. 
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6.1.4 Diskussion om kvalitetskriterier 

Kvale (1997) framhåller att en studies vetenskapliga kvalitet är beroende av förmågan att 

genomföra intervjuer på ett önskvärt sätt. I detta fall saknades tidigare praktisk erfarenhet av 

intervjuande. Kvale (1997) menar att brist på erfarenhet av intervjuande ökar risken för att 

de frågor som ställs under intervjun uppfattas på ett felaktigt sätt, vilket i sin tur påverkar 

studiens trovärdighet. På grund av tidsbrist genomfördes ingen testintervju, vilket hade 

kunnat tillförsäkra förståelsen av intervjufrågorna. Dock upplevdes intervjufrågorna som 

välfungerande och intervjupersonerna tycktes förstå dem. I vissa fall missuppfattade 

intervjupersonerna frågor och svarade på något annat, vilket emellertid bidrog till ytterligare 

infallsvinklar och perspektiv. Den ursprungliga frågan omformulerades sedan och ställdes på 

nytt, för att erhålla svar på det som egentligen efterfrågades. Holloway och Wheeler (2004) 

framhäver därtill att trovärdigheten är beroende av ärligheten i intervjupersonernas svar. I 

och med att initiativet till studien kom från SORF går det att anta att intervjupersonerna inte 

torde ha något att dölja och därmed inte heller bör ha gett missvisande svar. Även 

intervjupersonernas anonymitet i deltagandet kan ha bidragit till ärligare svar. Ytterligare en 

faktor som kan ha en inverkan på ärligheten i svaren är intervjuareffekten, vilket Holloway & 

Wheeler (2004) beskriver som att intervjupersonerna svarar i enlighet med vad de förväntar 

sig att intervjuaren vill höra. Det går inte att fullständigt säkerställa att detta inte påverkat 

studien, vilket är av betydelse att ha i åtanke vis tillämpande av resultatet. Å andra sidan 

upplevdes intervjupersonerna ge ärliga och självständiga svar, vilket bland annat kan bero på 

att de öppna intervjufrågorna lämnade utrymme för svar i olika riktningar. 

Intervjupersonernas svar innehöll såväl kritik som en positivitet jämtemot den egna 

verksamheten, vilket kan tolkas som en ärlighet och öppenhet i svarandet. 

I och med att denna studie är genomförd på ett specifikt fall är det möjligt att resultatet inte 

fullständigt går att applicera på andra grupper eller liknande sammanhang. Varje grupp är 

unik, varvid det är viktigt att ha i åtanke att det som visat sig fungera i detta fall inte 

nödvändigtvis behöver fungera i ett annat. Att antalet intervjupersoner var relativt lågt och 

bara utgörs av ett specifikt fall innebär dessutom att resultatet inte kan betraktas som 

generellt för alla ridklubbar som bedriver integrationssatsningar. Andra ridklubbar kan dock 

dra lärdomar av resultatet, samtidigt som det kan utgöra ett underlag för liknande 

satsningar. Detta förutsätter emellertid att hänsyn tas till kontextuella skillnader.  

Även gällande pålitligheten är det viktigt att ha i åtanke att alla grupper är unika och att 

upprepade studier under liknande omständigheter därmed inte nödvändigtvis genererar 

samma resultat. Därav kan eftersträvandet av en tydligt beskriven metod i kombination med 

beskrivning av bakgrundsinformation och kontextuella faktorer betraktas som en styrka, då 

det möjliggör för att lokalisera orsaker till eventuella skillnader studier. 

6.1.5 Etikdiskussion 

Vid genomförandet av studien har de fyra etiska principerna informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet genomgående tagits i 

beaktande. Då studiens syfte är beroende av en avgränsning till en specifik ridklubb, utgörs 

även urvalet av en specificerad grupp människor. Därmed förefanns viss risk för igenkänning 
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av intervjupersoner. Dessa personer var dock medvetna om detta, men kände sig bekväma 

och valde ändå att delta. Från Salaortens Ryttarförening förefanns dessutom ett intresse i att 

visa upp integrationssatsningen. Intervjupersonerna är emellertid anonyma i den 

bemärkelsen att inga personliga åsikter kunde härledas till någon individ. Då 

intervjupersonerna avidentifierades genom kodning fann ingen möjlighet att utläsa vem som 

sagt vad.  

Studieområdet bedöms inte vara av känslig karaktär, då inte intervjupersonernas privatliv 

berördes. Studieområdet inkräktade inte heller på deras integritet. Om urvalet istället hade 

bestått av flyktingpojkarna och avsikten var att undersöka deras personliga upplevelse av 

deltagandet i satsningen, hade strängare krav på konfidentialitet varit nödvändiga. En 

anledning till detta är att flyktingarna tillhör en utsatt grupp i samhället och enligt 

Vetenskapsrådet (2011) därmed kan betraktas som särskilt viktiga att skydda från 

identifikation. 

Vetenskapsrådet (2011) framhåller att ett etiskt förhållningssätt är av betydelse även gällande 

eventuella uppdragsgivares påverkan på studien. I vissa fall kan studien snedvridas på grund 

av en uppdragsgivares medverkan (Vetenskapsrådet, 2011). Vid genomförandet av denna 

studie har dock uppdragsgivaren inte haft någon inverkan på undersökningens riktning, då 

denne inte bidragit med eget tyckande eller åsikter. 

6.2 Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras det framkomna resultatet med utgångspunkt i studiens frågeställningar. 

6.2.1 Diskussion om förväntningar inför integrationssatsningen 

I resultatet framkom det att intervjupersonerna till viss del hade skilda tankar om vad 

integrationssatsningen skulle bidra till, vilket kan tänkas grundas i en kommunikationsbrist. 

Den avsikten som utformades i den inledande planeringen kommunicerades möjligtvis inte 

effektivt vidare till resterande aktörer, varvid förväntningarna kan ha ändrat riktning. 

Därmed kan de personer som genomförde det praktiska arbetet med satsningen haft andra 

visioner än de som inledningsvis var planerade. Green och Tones (2010) framhåller att 

interventioner är högst beroende av kommunikationen mellan planerandet och 

genomförandet. Är inte kommunikationen av den ursprungliga avsikten lyckad skapas ett 

problem i den bemärkelsen att utfallen riskerar ta en annan riktning än planerat. En lyckad 

intervention är beroende av att alla inblandade har en överensstämmande bild av vad som 

ämnar uppnås (Green & Tones, 2010). Därmed är det möjligt att grundidén var på ett sätt, 

medan det vid genomförandet även fanns andra idéer. I och med detta kan de effekter som 

önskades uppnås blivit mindre påtagliga. Å andra sidan kan detta ha bidragit till effekter som 

från början inte var planerade att eftersträva. 

Dessutom var arbetsformen relativt ny för SORF, varvid förutsättningar för en tydlig 

målsättning och genomförandeplan saknades. De visste inte vad de kunde förvänta sig och 

vilka mål som var rimliga att sträva efter, varvid den huvudsakliga fokusen riktades mot att 
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utveckla ett fungerande arbetssätt utifrån de lärdomar som kunde erhållas från 

genomförandet av satsningen. Även detta kan tänkas haft en påverkan på såväl 

genomförandet som effekterna. Green och Tones (2010) framhåller att ett tydligt utformat 

mål är av betydelse för en interventions utfall och att en tydlig plan över genomförandet 

utgör en grundläggande förutsättning för erhållandet av önskvärda effekter. 

Å andra sidan är lärdomar som erhölls av den genomförda satsningen att betrakta som ett 

värdefullt underlag vad gäller framtida satsningar av liknande slag. En förhållandevis 

förutsättningslös testperiod var förmodlig nödvändig för att finna en fungerande form för 

arbetet. Detta kan i sin tur underlätta det fortsatta integrationsarbetet.. 

6.2.2 Diskussion om genomförandet av integrationssatsningen 

Efter varje träff har en utvärdering genomförts, med avsikten att kontrollera vad som 

fungerade bra och vad som behövde förbättras. Även efter att integrationssatsningen 

avslutats har en utvärdering genomförts, med avsikten att kunna förbättra arbetet inför den 

fortsatta satsningen på integration av flyktingar. Green och South (2006) menar att 

utvärdering av hälsofrämjande interventioner gör det möjligt att förbättra de egna 

interventionerna, men kan även generera en utveckling och kapacitetsökning hos andra inom 

området (Green & South, 2006). Således kan de genomförda utvärderingarna vara till stor 

hjälp vad gäller utvecklandet av den egna verksamheten och genomförandet av 

integrationssatsningarna. Problem eller hinder som uppstått blev möjliga att identifiera, 

vilket inför den fortsatta satsningen kan lösa praktiska svårigheter. Dessutom kan detta bidra 

till ökade hälsofrämjande satsningar vad gäller integration av flyktingar genom hästar och 

stallmiljö hos andra ridklubbar och idrottsföreningar, men även inom andra områden i 

samhället. 

En långsiktig förhoppning som framkom var att flyktingarna skulle söka sig till den ordinarie 

verksamheten och att det inte längre skulle vara nödvändigt med särskilda aktiviteter just för 

dem. Samtidigt beskrevs hästsporten vara dyr att utöva, varvid det finns en risk för 

exkludering av personer med lägre ekonomiska förutsättningar. Forsberg (2007) poängterar 

att ridsporten är en av de två dyraste ungdomssporterna, beräknat utifrån 

ridskoleverksamhet. Flyktingar lever ofta under ekonomisk utsatthet (Al-Baldawi, 2014), 

vilket kan utgöra ett hinder för deltagande i sporten. Det är mycket möjligt att de saknar de 

ekonomiska förutsättningarna som krävs för att rida vanligt lektionsridning. Å andra sidan 

finns det även möjlighet att utan kostnad delta i den gemenskap som finns i stallet, utan att 

delta i själva sporten.  

6.2.3 Diskussion om effekter av integrationssatsningen 

Det inslag i integrationssatsningen som tyckts varit mest uppskattat av flyktingpojkarna var 

inte hästsporten i sig, utan snarare den gemenskap och den vänskapliga anda som förefinns i 

stallet. Trots att en intervjuperson ställde sig tveksam till den individuella sportens 

möjligheter till samspel med andra människor, var det just den mellanmänskliga relationen 

som upplevdes vara mest värdefull. I likhet med detta framhåller Forsberg (2007) att 
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gemenskapen i stallet är minst lika värdefull som sporten i sig för unga ryttare. I stallet 

skapas en känsla av tillhörighet och betydelsefulla vänskapsrelationer, varvid sporten i viss 

bemärkelse går att betrakta som en lagsport (Forsberg, 2007).  

Därmed är det sannolikt att de många positiva sociala effekter som erhålls vid integration 

genom lagsport även kan uppnås vid integrationssatsningar i stallet. Utöver att flyktingarnas 

sociala kapital främjas och ett socialt nätverk utvecklas (Walseth, 2008), kan denna typ av 

integrationssatsningar underlätta flyktingarnas interaktion med det omgivande samhället 

(Tirone et al., 2010). Vad som gör den typ av integrationssatsningar som SORF genomfört 

unik är hästens närvaro, vilken även den visade sig haft stor betydelse för flyktingpojkarna. 

Hypotesen om biophilia innebär enligt O’haire (2010) att djur genom sin närvaro bringar 

trygghet samt en känsla av lugn och avslappning. Detta kunde utläsas även vid 

flyktingpojkarnas relation till hästarna, då de beskrevs bli lugna och avslappnade i hästens 

närvaro. 

Flyktingpojkarna hade utvecklat sina förmågor gällande svenska språket, vilket främst 

upplevdes som att de vågade tala mer svenska. Inom det sociokulturella perspektivet 

utvecklas enligt Säljö (2010) redskap och resurser genom interaktion med andra människor. 

Färdigheter och kunskaper erhålls, vilka kan fungera som verktyg kopplade till det vardagliga 

livet (Säljö, 2014). I linje med detta är det tänkbart att tillämpandet av det svenska språket 

förefallit mer naturligt genom interaktionen med de svensktalande ledarna. Genom vistelsen 

i stallet har flyktingpojkarna hört svenska språket talats, vilket möjligtvis präglat dem och 

bidragit till att de anammat språket. Regeringen skriver i sin proposition (2008/08:110) att 

bristande språkfärdigheter minskar förutsättningarna för flyktingars hälsa, bland annat på 

grund av att möjligheterna till utbildning, arbete och social interaktion begränsas. 

Språkutvecklingen upplevdes underlättas genom att ingen tolk använts. I linje med det 

sociokulturella perspektivet kan detta bidragit till att flyktingpojkarna haft ett större behov 

av att interagera med de svensktalande ledarna, då detta var en förutsättning för 

kommunikationen och förståelsen. Kommunikationen skedde i vissa fall genom att personal 

från flyktingboendet, som översatte mellan ledarna och flyktingpojkarna. Detta upplevdes 

hindra det naturliga samspelet. Hade en tolk använts i större utsträckning är det möjligt att 

denna interaktion och språkutvecklingen hade bromsats. Angel och Hjern (2004) framhåller 

dock att det är av stor vikt att använda tolk i mer allvarliga situationer. Detta är av betydelse 

dels för att informationen ska uppfattas korrekt, men även eventuella kulturella missförstånd 

ska undvikas (Angel & Hjern, 2004). Detta överensstämmer med intervjupersonernas 

beskrivningar om att personalen med färdigheter inom flyktingarnas språk underlättade 

kommunikationen vad gäller säkerhetsrisker kopplade till hästar. 

Ungdomssektionen beskrevs ha utvecklat sina kommunikations- och ledarskapsförmågor. 

Forsberg (2007) framhåller att ansvarstagande inom ungdomssektioner stärker 

ledarskapsförmågan. Detta ökar möjligheterna till högre utbildning och högre arbetsposition, 

vilket i sin tur utgör en skyddsfaktor för hälsa (Prop. 2008/08:110). 

Oroskänslor från föräldrar till barn i föreningen har förekommit, vilket upplevdes bero på en 

rädsla för det obekanta. Angel och Hjern (2004) framhåller att denna typ av rädsla grundas 

att människan tenderar att tillskriva det obekanta egenskaper av frånstötande eller 
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skrämmande slag, även om det inte överensstämmer med verkligheten. Sådana fördomar 

utgör ett försvar av den egna världsbilden (Angel & Hjern, 2004). Det fanns dock 

uppfattningar om att oroligheterna avtagit efter ett tag, när föräldrarna fått chansen att 

bekanta sig med flyktingpojkarna. Utifrån det sociokulturella perspektivet kan detta grundas 

i att interaktionen med flyktingpojkarna förändrat världsbilden och att fördomar 

motbevisats. Således har föräldrarna lärt sig en annan syn på flyktingpojkarna genom att 

vistas i samma miljö som dem. 

Ett bifynd som uppkom var en koppling mellan denna typ av integrationssatsning och 

stödjande miljöer. Begreppet stödjande miljöer berör enligt World Health Organization 

[WHO] (2009) både fysiska och sociala aspekter av vår omgivning, samt de förhållanden som 

inverkar på levnadsresurser. Skapande av stödjande miljöer innebär utvecklande av en miljö 

som hjälper individen till bättre hälsa och välmående samt skapar förutsättningar för ett 

välfungerande liv (WHO, 2009). Genom bifyndet kunde integrationssatsningen på SORF 

liknas vid en stödjande miljö som främjade såväl föreningens egna ungdomar som 

flyktingungdomarna. Deltagandet skapade förutsättningar för välmående och ett hälsosamt 

och välfungerande liv.  Kortsiktiga effekter kunde utläsas, samtidigt som ungdomarna erhöll 

egenskaper och färdigheter som ur ett långsiktigt perspektiv torde kunna utgöra värdefulla 

levnadsresurser. 

6.2.4 Diskussion om möjligheter och hinder för integration genom hästar och 

stallmiljö 

Som tidigare nämnt torde integration genom hästar och stallmiljö kunna bidra till samma 

positiva effekter som de som erhålls vid integration genom lagsport, samtidigt som 

hästsportens unika miljö genererar ytterligare positiva effekter. Ridklubbar liknades vid 

öppna fritidsgårdar, med ledare och ansvarsfulla människor på plats så gott som hela tiden. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv kan denna miljö således betraktas inneha goda möjligheter 

för lärande och utveckling i samspel med positiva förebilder. Säljö (2010) framhåller att 

människan erhåller färdigheter, insikter och kunskaper som kan utgöra en värdefull hjälp i 

det vardagliga livet, genom interaktion med det i samhället historiskt uppbyggda 

handlingsmönstret. Genom integrationssatsningen får flyktingpojkarna möjlighet att 

interagera med andra människor, som redan är väl insatta i det svenska samhället. På så vis 

skulle de utifrån den omgivande kultur som förefinns i stallet kunna erhålla lärande och 

utveckla färdigheter som underlättar situationen i det nya landet och anpassningen till det 

nya samhället. Dessa stärkta förutsättningar kan i sin tur minska ojämlikheten i hälsa mellan 

flyktingar och den inhemska befolkningen. 

Säljö (2010) påpekar att lärande inte enbart förekommer av positivt slag, då även mindre 

önskvärda beteenden i en omgivning kan anammas. Flyktingar utgör en socialt utsatt grupp 

som ofta har ett bristande socialt nätverk (Hurtdo-de-Mendoza, et al., 2014), vilket enligt 

(Ungdomsstyrelsen, 2007) ökar risken för utvecklande av riskbeteende och umgänge med 

problematiska personer. Av den anledningen anses fritidsverksamheter av olika slag vara en 

värdefull skyddsfaktor, tack vare möjligheten till goda vuxenrelationer, socialt engagemang 

och utvecklande av nära relationer (Ungdomsstyrelsen, 2007). Utifrån detta är en spekulativ 
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tanke att stallmiljön kan utgöra en skyddsfaktor, som motverkar att de utsatta 

flyktingungdomarna söker sig till riskabla kretsar. Sådana riskabla kretsar skulle ur ett 

sociokulturellt perspektiv kunna tänkas bidra till att mindre önskvärda beteenden inlärs, 

vilket enligt Ungdomsstyrelsen (2007) innebär en risk för hälsan ur flera avseenden. 

Hästen kunde fungera som en vän och en trygghet, samt medföra ett lugn. I linje med 

hypotesen om biophilia upplevdes hästens icke-verbala kommunikationsförmåga 

betydelsefull, vilket ansågs vara särskilt värdefullt för flyktingar med bristande 

språkkunskaper. Wilson (2013) beskriver utifrån hypotesen om biophilia relationen mellan 

djur och människa som kravlös, samtidigt som djuren saknar förmåga att döma, 

skuldbelägga eller ljuga. I analysen framkom det att detta uppmärksammats vid 

integrationssatsningen och att det kan vara en trygghet för flyktingarna som ofta har en 

traumatisk bakgrund. Forsberg (2007) framhåller vidare att det i stallet finns utrymme för 

att inte delta i den mellanmänskliga interaktionen, då det finns möjlighet att vara själv 

tillsammans med hästen. Även detta kan tänkas vara en avsevärd trygghet för flyktingar med 

traumatisk bakgrund. 

En möjlighet till utvecklande av ledarskapsförmågor upplevdes finnas även hos flyktingarna. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv finns möjligheten för flyktingarna att anamma 

ledarskapsbeteendet genom den ledarskapsfrämjande miljön och interaktionen med unga 

ledare. Detta förväntas kunna generera bättre levnadsförhållanden, exempelvis i ökade 

möjligheter till sysselsättning, vilket enligt regeringens proposition (2008/08:110) i sin tur 

ökar förutsättningarna för hälsa. 

Hinder som beskrevs var främst tidsmässiga och ekonomiska. För att flyktingar ska kunna 

erbjudas denna hälsofrämjande insats är det därmed viktigt att finna ett fungerande upplägg 

samt finansiella lösningar. Särskilda aktiviteter för flyktingarna är kostsamma för föreningen, 

samtidigt som deltagande i ordinarie verksamhet kan vara för dyrt för flyktingarna. 

Dessutom beskrevs arbetet vara beroende av en vilja och ett intresse i att bemöta andra 

kulturer. Angel och Hjern (2004) påpekar att detta är viktigt för att undvika missförstånd och 

konflikter på grund av kulturella skillnader. Varje kultur präglas av normer för hur samtal 

ska föras och hur relationer ska vara. Utan förståelse för detta finns en risk för obehag och 

osäkerhet, då kulturella koder lätt kan brytas (Angel & Hjern, 2004). 

7 SLUTSATSER 

 De huvudsakliga förväntningarna var att kunna erbjuda en trygg och värdefull tillvaro 

för den utsatta gruppen flyktingar genom stallets unika miljö, samt att utveckla ett 

fungerande arbetssätt inför fortskridande integrationssatsningar. 

 Integrationssatsningen på SORF genomsyrades av ett hälsofrämjande arbete baserat 

på diverse hästsporter samt olika gemenskapsaktiviteter. Arbetet med integration av 

flyktingar kommer att fortsätta och det finns en förhoppning om att flyktingarna ska 
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kunna bli en del av den ordinarie verksamheten, vilket emellertid är beroende av 

ekonomiska förutsättningar.  

 Positiva effekter framhölls i form av språkutveckling, vänskapligt stöd från hästen, 

känslor av lugn och trygghet. Den genomförda integrationssatsningen kunde kopplas 

till stödjande miljöer genom att deltagarna gavs förutsättningar för bättre hälsa, 

välmående och levnadsresurser. 

 Hästar och stallmiljö torde ha samma positiva integrationseffekter som förefinns 

inom lagidrott, samtidigt som stallmiljön medförde flertalet andra unika fördelar. 

Stallet liknades vid en öppen fritidsgård, där alla kan vara vänner. Även hästens 

lugnande och vänskapliga förmåga ansågs vara värdefull. Samtidigt utvecklas 

ledarskapsförmågor genom stallvistelse, vilket kan öka förutsättningarna för hälsa. 

Upplevda hinder var främst av ekonomisk och tidsmässig karaktär. 

8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

För att erhålla en mer djupgående förståelse för effekterna av integrationssatsningar i 

stallmiljö skulle det vara fördelaktigt att även undersöka upplevelser ur flyktingarnas 

perspektiv. I och med att den genomförda studien riktat fokus mot aktörernas föreställningar 

av hur flyktingpojkarna upplevt sitt deltagande i integrationssatsningen, vore det nödvändigt 

att vidare studera flyktingarnas faktiska och subjektiva upplevelse. Genom detta skulle även 

en förståelse över huruvida deltagande i denna typ av satsningar har betydelse för 

anpassningen i det omgivande samhället och om deltagandet medför effekter även i andra 

sammanhang och miljöer. 

Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att studera integrationssatsningar på andra 

ridklubbar. Detta skulle kunna generera en mer generell förståelse för värdet av integration 

genom hästar och stallmiljö, varvid särskilt betydelsefulla respektive mindre nödvändiga 

inslag på ett tydligare sätt kan identifieras. Därtill vore det även väsentligt att genom en 

kvantitativ studie undersöka flyktingars tillgänglighet och möjlighet till att delta i denna typ 

av satsning. 
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BILAGA A; INTERVJUGUIDE  

Mitt namn är Helena Olsson och jag läser sista terminen på Folkhälsoprogrammet vid 

Mälardalens högskola. Jag håller just nu på att skriva mitt examensarbete på kandidatnivå, 

vars syfte är att undersöka aktörernas erfarenheter av integrationssatsningen på 

Salaortens Ryttarförening i samarbete med Sala kommun. 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du har rätt att när som helst, utan förklaring, avbryta din 

medverkan. Materialet kommer endast att användas för denna studie. 

För att underlätta bearbetningen av materialet kommer jag att spela in intervjun. Är det okej? 

Har du några frågor innan vi sätter igång? (Börja spela in) 

Bakgrund 

 Kan du berätta lite kort om vad den här integrationssatningen innebär? 

o Vilken är din roll i föreningen? 

o Hur skulle du beskriva din roll i integrationssatningen? 

 

 Vad menar du, hur menar du, kan du utveckla…. 

 

 

Förväntningar 

 Hur upplever du tankar inför den här integrationssatningen?  

o Vad var det som gjorde att ni ville satsa på detta projekt? 

 

 Kan du berätta om vilka förväntningar som fanns inför integrationssatsningen? 

 

 Vad menar du, hur menar du, kan du utveckla…. 

 

 

Genomförande 

 Hur gjorde ni när ni startade upp det här? Kan du berätta? 

 Vad är din bild av hur ansvarsfördelningen ser ut, vem gör vad? 

 

 Vad menar du, hur menar du, kan du utveckla…. 

 

 

 

Möjligheter och hinder 

 Vad anser du har fungerat bra med integrationssatsningen?  

 Vad anser du har fungerat mindre bra med integrationssatsningen? 

 Vet du något om hur deltagarna har upplevt integrationssatsningen? 



  

 Kan du berätta om hur övriga i stallet och/eller andra aktörer har upplevt 

integrationssatsningen? 

 Vilka möjligheter upplever du gällande integration genom hästar och stallmiljö? 

 Vilka hinder eller svårigheter upplever du gällande integration genom hästar och stallmiljö? 

 

 Kommer ni att göra fler integrationssatsningar på SORF? Hur ser du på framtida 

förändrings/förbättringsmöjligheter i så fall? 

 

 Vad menar du, hur menar du, kan du utveckla…. 

 

 

Avslutning 

Jag har inga fler frågor. Finns det något mer du skulle vilja tillägga eller som du anser vara 

viktigt, utöver det som tagits upp hittills?  

 

Intervjun är nu avslutad och jag vill tacka så mycket för ditt deltagande. 
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