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Abstract 

Equestrian sport is one of the biggest sports in Sweden with 29 600-competition riders. 

Equestrian sport demands a high physical capacity and competition riders need to have both 

strength, endurance and balance. Therefore, strength training should always be a part of a 

competition rider´s training regime, because strength training can lead to enhanced 

performance at the same time as it prevents injuries. Despite this, research that show how 

much strength training a competition rider perform is limited. Some say that competition 

riders most often don´t perform any training outside of riding, while some say that physical 

training is a natural element in a competition rider everyday life. 

 

Purpose: The purpose of this study was to describe competition rider´s perceptions regarding 

strength training as well as the motivation for strength training. Furthermore, the study aims at 

examining how much and what kind of strength training competition riders perform as well as 

why/why not strength training is being performed.  

 

Method: Information was gathered through questionnaires and through interviews. The 

selection for the questionnaire was based of competition riders over the age of 18 that 

compete in islandic horse-competition. The selection for the interviews was based of 

equestrian trainers in the south of Dalarna that all train competition rider. 

 

Results: The result showed that more than half of the competition riders that were part of this 

study reach the recommendations that are set for strength training. The result also showed a 

generally positive attitude towards strength training where a perception of strength training 

leading to a better riding performance was noticeable. The reasons why competition riders 

perform strength training turned out to be “To be healthy” and “To become a better rider”. 

The reasons why competition rider’s don´t perform strength training turned out to be “Lack of 

time”, “Lack of motivation” and to some extent also “Lack of knowledge”. 

 

Slutsatser: The competition riders and equestrian trainers in this study generally have a 

positive attitude towards strength training, but despite of this there are some barriers that 

prevent strength training. Competition riders should work to overcome these barriers, because 

strength training has been showed important when performing on top in equestrian sport.  

 

Key words: Competition riders, Equestrian athletes, Equestrianism, Attitudes, Strength 

training



 

 
 

Sammanfattning 

 

Ridsporten en av de största sporterna i Sverige med 29 600 tävlingsryttare. Ridsporten kräver 

hög fysisk kapacitet hos utövaren och tävlingsryttare behöver både styrka, uthållighet och 

balans. Styrketräning bör därför alltid finnas med i ett träningsprogram för tävlingsryttare, då 

styrketräning kan optimera en tävlingsryttares prestation samtidigt som det förebygger skador. 

Forskning visar alltså att tävlingsryttare bör utföra styrketräning, men forskning som visar hur 

mycket styrketräning tävlingsryttare utför i praktiken är begränsad. Vissa menar att 

tävlingsryttare oftast rider sig i form, medan andra menar att fysisk träning är ett naturligt 

inslag i en tävlingsryttares vardag.  

 

Syfte: Syftet med studien var att redogöra för tävlingsryttares uppfattning gällande 

styrketräning samt motivationen till styrketräning. Vidare syftar studien till att undersöka hur 

mycket och vilken form av styrketräning tävlingsryttare utför samt varför/varför inte 

styrketräning utförs. 

 

Metod: Information samlades in genom enkäter samt intervjuer. Urvalet till enkäterna bestod 

av tävlingsryttare över 18 som tävlar inom islandshästridsporten. Urvalet till intervjuerna 

bestod av ridtränare i södra Dalarna som tränar ryttare inom islandshästridsporten. 

 

Resultat: Resultatet visade en positiv inställning till styrketräning där en uppfattning om att 

styrketräning kan leda till bättre ridprestation kunde urskiljas. Mer än hälften av 

tävlingsryttarna i denna studie når upp till de rekommendationer som finns för styrketräning. 

Den form av styrketräning som oftast utförs är en blandning av max, volym- och 

uthållighetsstyrka samt endast uthållighetstyrka. Vidare visade resultatet att de faktorer som 

ofta leder till att tävlingsryttare styrketränar är ”För att vara hälsosam” samt ”För att bli en 

bättre ryttare”. De faktorer som ofta ligger till grund för utebliven träning är ”Tidsbrist”, 

”Motivationsbrist” samt i viss mån även ”Okunskap”.  

 

Slutsatser: Tävlingsryttarna och ridtränarna i denna studie har generellt sett en positiv 

inställning till styrketräning, men trots detta finns det vissa barriärer som förhindrar 

styrketräning. Tävlingsryttarna bör försöka överkomma dessa barriärer, då styrketräning har 

visat sig vara av största vikt för att prestera på topp inom ridsporten.  

 

Nyckelord: Tävlingsryttare, Ridsport, Inställning, Styrketräning 
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Förord  

Vi vill tacka alla som tog sig tid att svara på vår enkät samt de ridtränare som ställde upp på 

att bli intervjuade. Utan ert deltagande hade denna studie inte kunnat genomföras.  

Vi vill även tacka vår handledare Roger Melin för värdefull rådgivning.  
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1. Inledning  

 

Ridsporten är den sjätte största sporten i Sverige med en halv miljon utövare, varav 29 600 är 

tävlingsryttare (Svenska ridsportförbundet, 2017). Ridsporten kräver hög fysisk kapacitet och 

tävlingsryttare måste varje dag anta de fysiska utmaningar som arbete med stora och kraftfulla 

djur ställer (Meyers & Sterling, 2000). För att klara av dessa fysiska utmaningar samt för att 

kunna kontrollera den kraft som hästen genererar och möjliggöra en korrekt hållning under 

ridning behöver tävlingsryttare både styrka och uthållighet (Douglas, Price & Peters, 2012). 

Därför bör tävlingsryttare, utöver ridningen, även styrketräna för att utveckla en styrkebalans i 

kroppen. Utan denna styrkebalans kan ridning leda till snedbelastning och skador (Johansson, 

2006).  

 

Styrketräning bör alltså utföras när målet är att uppnå styrka och uthållighet, men förutom 

detta bör styrketräning även utföras för att uppnå god hälsa och för att förenkla det vardagliga 

livet (Ribeiro da Mota, Orsatti, Figueira da Costa & Júnior, 2020). Jansson (2001) styrker 

hälsofördelarna med styrketräning genom att förklara att styrketräning leder till en ökning av 

muskelmassa, högre ämnesomsättning, bättre balans samt bättre rörlighet. Styrketräning leder 

även till starkare muskulatur samt förbättrad kapacitet till att övervinna den yttre kraft som 

skapas vid träning med vikter, gummiband eller den egna kroppsvikten (Ribeiro da Mota et al. 

2010). Att utföra styrketräning kan därför leda till både förbättrad hälsa samt till optimal 

prestation i så väl ridning som många andra sporter (Bompa & Haff, 2009). 

 

Forskning visar att styrketräning är positivt för tävlingsryttare och bör implementeras i alla 

träningsupplägg (Meyers & Sterling, 2000), dock är forskning som visar hur mycket 

styrketräning tävlingsryttare utför i praktiken begränsad. Meyers och Sterling (2000) menar 

att ryttare ofta rider sig i form utan att använda sig av andra träningsformer, medan Johansson 

(2006) menar att fysisk träning är ett naturligt inslag i en tävlingsryttares vardag. Ett rimligt 

antagande är därför att tävlingsryttare har olika inställning till styrketräning samt utför 

styrketräning olika mycket. 

 

Syftet med studien var att redogöra för tävlingsryttares uppfattning gällande styrketräning 

samt motivationen till styrketräning. Vidare syftar studien till att undersöka hur mycket och 

vilken form av styrketräning tävlingsryttare utför samt varför/varför inte styrketräning utförs. 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer en bakgrund av ridsporten och styrketräning inom ridsporten att 

presenteras. 

 

2.1. Ridsporten 
 

Ridning har funnits i flera århundraden och har genom åren fungerat som transportmedel, 

verktyg i krig, rekreation och som arbetsmöjlighet. Ridsporten är idag en av de mest populära 

sporterna i världen och i Sverige har ridsporten en halv miljon utövare vilket gör sporten till 

den sjätte största i landet (Svenska ridsportförbundet, SvRF, 2017). Ridsporten är unik därför 

att den involverar två atleter av olika art som ska samarbeta, en människa och en häst. 

Ridsporten är också en av få könsneutrala sporter där kvinnor och män tävlar mot varandra på 

lika villkor (Lee, 2015).  

 

SvRF (2017) definierar ridsporten som en sammanslagning av flertalet olika grenar med helt 

olika utformning och utföranden. Ridsporten består av distansritt, dressyr, hoppning, 

fälttävlan, mounted games, raining, körning, voltige samt working equitation. Dessa grenar är 

utformade olika, men det alla har gemensamt är att arbetet med hästen står i centrum. 

 

En annan gren inom ridsporten är islandshästridningen. Svenska islandshästförbundet (SIF) är 

inte en del av Svenska ridsportförbundet men SIF (uå) förklarar att islandshästridningen är 

utbredd över hela landet med 16 distriktsförbund och sammanlagt 6479 medlemmar, varav 

1680 är tävlingsryttare. SIF (uå) förklarar att tävling med islandshäst är något som blivit mer 

och mer populärt de senaste åren och nu mer anordnas årligen ett hundratal tävlingar med 

lokala arrangörer. Inom islandshästsport tävlar ryttaren mestadels i gångartsgrenar specifika 

för islandshästar så som: fyrgång, femgång, tölt samt passgrenar.  

 

Förutom att tävla i gångartsgrenar kan islandshästar även tävla i andra grenar som ridsporten 

består av. SIF (uå) förklarar nämligen att islandshästen är en mångsidig häst som är både 

stark, uthållig, temperamentsfull och tålig, vilket gör att de är väldigt anpassningsbara. Att 

islandshästen besitter denna anpassningsbarhet gör att tävlingsryttare inom islandshästsporten 

har möjlighet att träna och tävla inom många olika ridsportsgrenar med olika utföranden och 

utformning, vilket också betyder att de behöver vara mångsidiga och funktionellt tränade. 

Därför består urvalet till denna studie av tävlingsryttare inom just islandshästridningen då 

dessa tävlingsryttare kan representera populationen tävlingsryttare på ett meningsfullt sätt.  
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2.2. Styrketräning inom ridsporten 
 

Bompa och Haff (2009) förklarar att ridsporten har jämförts med sporter så som motorsport 

och segling, vilket båda är sporter som kräver ett fulländat genomförande av olika sätt att ta 

sig framåt. De viktigaste motoriska färdigheterna en utövare av dessa sporter bör ha är 

muskulär styrka, snabb reaktionstid, balans samt muskulär uthållighet. Bellardini, Henriksson 

och Tonkonogi (2009) förklarar att muskulär styrka är förmågan att generera maximal kraft i 

en eller flera muskelgrupper och muskulär uthållighet är förmågan att under lång tid utföra 

rörelser med bibehållen styrkenivå. För att förbättra den muskulära styrkan samt den 

muskulära uthålligheten och därmed optimera prestationen inom sporter som ridning, 

motorsport och segling förklarar Bompa och Haff (2009) att utövare av dessa sporter bör 

utföra styrketräning.  

Även Folkhälsomyndigheten (2013) förklarar att alla personer över 18 år bör utföra 

muskelaktiverande fysisk aktivitet för kroppens största muskelgrupper minst två gånger per 

vecka för att bevara eller förbättra den fysiska kapaciteten. Jansson, Hagströmer och 

Anderssen (2015) styrker detta och lägger till att varje träningstillfälle bör bestå av 8-10 

styrkeövningar som utförs 8-12 repetitioner.  

 

Svenska ridsportförbundet (2008) håller även dem med om att styrketräning är positivt och 

förklarar att ryttare bör motionera vid sidan om ridningen för att öka rörligheten, styrkan samt 

balansen. Vidare förklarar SvRF (2008) att det för en ryttare är särskilt viktigt att ha en stark 

bål som balanserar upp kroppen och förbättrar hållningen samt en stark rygg som dämpar de 

stötar och vridningar som uppstår under ridning. För en ryttare är det också viktigt att öva upp 

balansen och rörligheten samt se till att båda kroppshalvorna är lika starka, då symmetri i 

ridning är viktigt. Trots att SvRF (2008) menar att ryttare bör styrketräna är det i praktiken 

ingen självklarhet att tävlingsryttare faktiskt tränar. Inom ridsporten ligger fokus istället på att 

träna hästen så att denne ska kunna prestera optimalt.  
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3. Syfte 

Syftet med studien var att redogöra för tävlingsryttares uppfattning gällande styrketräning 

samt motivationen till styrketräning. Vidare syftar studien till att undersöka hur mycket och 

vilken form av styrketräning tävlingsryttare utför samt varför/varför inte styrketräning utförs. 

 

 

3.1. Frågeställningar 
 

 Vilken inställning har tävlingsryttare till styrketräning? 

 Hur tror tävlingsryttare att styrketräning kan påverka dem? 

 Hur mycket styrketräning utför tävlingsryttare generellt sett? 

 Vilken form av styrketräning utför tävlingsryttare oftast? 

 Vilka faktorer leder till att tävlingsryttare styrketränar? 

 Vilka faktorer leder till att tävlingsryttare inte styrketränar? 
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4. Teoretiskt ramverk 

Detta avsnitt behandlar valet av teoretiskt ramverk. Två olika motivationsteorier kommer 

tillsammans med tidigare forskning utgöra den teoretiska ram som senare tillämpas i analysen 

av resultatet.  

 

4.1. Tidigare forskning och teorier 
 

Den tidigare forskningen syftar till att introducera vilka fysiska krav som ställs på 

tävlingsryttare, hur styrketräning kan förebygga skador samt hur tävlingsryttare bör 

styrketräna för att optimera prestationen inom ridning. 

4.1.1. Ridsportens fysiska krav 

Atleters specifika prestationsvariabler, det vill säga de variabler som leder till att en atlet kan 

prestera som bäst i sin sport, är något som har undersökts i många olika sporter. Inom ridsport 

har dock dessa prestationsvariabler fortfarande inte undersökts i någon vidare utsträckning. 

Inte heller är forskningen kring de fysiska, biomekaniska och träningsrelaterade faktorer som 

kan öka en ryttares prestation särskilt utbredd. Douglas, Price och Peters (2012) menar att den 

begränsade forskningen kan bero på att ridsporten är mer komplex än många andra sporter, då 

ridning innefattar ett partnerskap mellan människa och djur, vilket troligtvis komplicerar 

insamlandet av data. Trots den begränsade forskningen finns det ändå studier som visar att 

ryttare behöver en viss styrka och uthållighet för att underhålla allmän effektivitet vid ridning 

(Alfredson, Hedberg, Bergström, Nordström & Lorentzon, 1998; Meyers & Sterling, 2000; 

Lee, 2015).  

 

Studier visar också att tävlingsryttare förutom, styrka och uthållighet, även behöver en viss 

balans då balansen utmanas vid ridning och är en förutsättning för bra prestationer inom 

ridsporten (Lee, 2015). Motståndsträning och en ökad muskulär styrka har en positiv effekt på 

balansen, oavsett om motståndsträningen utförs med eller utan specifik balansträning 

(Anderson & Behm, 2005). En ökad muskulär styrka leder även till bättre stabilitet samt 

koordination genom att bålmuskulaturen samt ryggmuskulaturen stärks (Lee, 2015). Anderson 

och Behm (2005) styrker detta genom att förklara vikten och relevansen av fungerande 

muskler för att bibehålla optimal hållning.  

 

Kroppsvikten är ytterligare en faktor som alla tävlingsryttare, men framförallt 

islandshästryttare, bör tänka på då ryttarens kroppsvikt kan påverka hästens prestation vid 

ridning. Hästens energiförbrukning ökar desto högre ryttarens kroppsvikt är, vilket är speciellt 
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relevant för islandshästryttare då islandshästar oftast är relativt små och ryttarna ofta 

fullvuxna (Gunnarsson, Stefánsdóttir, Jansson & Roepstorff, 2016). Vidare förklarar 

Gunnarsson et al. (2016) att studier visar att kroppsvikten hos ryttaren påverkar islandshästens 

gångarter. Särskilt gångarten tölt påverkas genom att hästens steg blir kortare och mer 

frekventa vid högre kroppsvikt på ryttaren. För att optimera ridprestationen är det därför 

viktigt att inte glömma bort vilken roll kroppsvikten kan ha. Ribeiro da Mota et al. (2010) 

förklarar att styrketräning spelar en viktig roll i kontrollerandet av kroppsvikten och att 

styrketräning resulterar i effekter som inte enbart konditionsträning kan ge, trots att 

konditionsträning är det som oftast implementeras när fokus är viktminskning. Styrketräning 

och rätt kost kan tillsammans leda till viktminskning på ett effektivt sätt (Ribeiro da Mota, 

2010).  

4.1.2. Styrketräning förebygger skador 

Ridsporten är en av de sporter som associeras mest med skador och Meyers och Sterling 

(2000) förklarar att en ryttare som saknar tillräcklig styrka eller uthållighet riskerar att skada 

sig i större utsträckning än de ryttare som har adekvata fysiska förmågor. Detta på grund av 

att brist på styrka och uthållighet leder till sämre prestation och koncentration samt större 

utmattning vilket i sin tur leder till en ökad risk för både akuta skador samt belastningsskador. 

Pugh och Bolin (2004) förklarar att många ryttare drabbas av överbelastningsskador så som 

smärta i axlar, nedre ryggen och de nedre extremiteterna, men att dessa skador kan förebyggas 

genom styrketräning som stärker axlar, bäcken och bål. Vidare förklarar Pugh och Bolin 

(2004) att ryttare bör sträva efter en muskulär balans, utan större skillnader i styrka mellan 

kroppens olika muskelgrupper.  

 

Pugh och Bolin (2004) förklarar att regelbunden styrketräning och rörelseträning leder till 

starkare och mer effektiva ryttare. Meyers och Sterling (2000) styrker vikten av regelbunden 

träning utöver ridningen och förklarar att enbart rida sig i form inte är optimalt. Vidare 

förklarar Meyers och Sterling (2000) att kvinnliga ryttare som enbart använder ridning som 

träningsform har sämre fysiska förmågor än andra kvinnliga idrottare. Bland annat har 

kvinnliga ryttare sämre kraftutveckling, sämre muskulär styrka samt sämre greppstyrka än 

andra kvinnliga idrottare. Denna otillräckliga kraftutveckling och muskulära styrka hos 

kvinnliga ryttare kan leda till sämre prestation samt en ökad risk för skador. Därför menar 

Meyers och Sterling (2000) att ryttare behöver komplettera sin ridning med både uthållighets- 

och styrketräning för att förbättra sin ridprestation samt sitt fysiska välmående.  
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4.1.3. Styrketräning för tävlingsryttare 

Terada, Mullineaux, Lanovaz, Kato och Clayton (2004) utförde en studie där de undersökte 

ryttares muskelaktivitet i relation till hästens rörelser och resultaten visade att en ryttare 

använder många av kroppens muskler under ridning. Bland annat arbetar övre och mellersta 

delen av ryggen, axeln samt underarmens muskler för att stabilisera ryttarens nacke, 

skulderblad samt handled. Även magmusklerna aktiveras för att stabilisera ryttarens bål samt 

möjliggör för ryttaren att följa med i hästens rörelser genom att skjuta fram bäckenet. Vidare 

förklarar Terada et al. (2004) att bicepsmuskeln, tricepsmuskeln samt underarmens muskler 

aktiveras och påverkar tyglarnas sträckning genom att se till att avståndet mellan ryttarens 

armar och hästens bett inte förändras. Även mellersta delen av ryggen, underarmens muskler 

samt bröstmuskulaturen är aktiverade under ridning och kontrollerar troligtvis ryttarens 

hållning. Utifrån dessa resultat förklarar Terada et al. (2004) att ryttarens muskler alltid 

arbetar med att stabilisera och kontrollera ryttarens position samt med att koordinera ryttarens 

rörelser under ridning.  

 

I en annan studie utförd av Alfredson, Hedberg, Bergström, Nordström och Lorentzon (1998) 

visar det sig också att benmuskulaturen är väldigt aktiv under ridning. Alfredson et al (1998) 

förklarar att det finns ett samband mellan ridning och styrka i både framsida och baksida lår. 

Lårmuskulaturen är särskilt aktiv när ryttaren rider lätt i trav, när ryttaren hoppar med hästen 

samt när ryttaren driver hästen framåt. En utvecklad lårmuskulatur tar också upp de stötar som 

uppstår vid ridning och skyddar därmed skelettet (Alfredson et al. 1998). Douglas, Price och 

Peters (2012) styrker det faktum att benmuskulaturen är särskilt aktiv under trav samt 

hoppning genom att förklara att de fysiska kraven på ryttaren ökar vid snabba gångarter då 

hästen genererar mer kraft och fart samt vid hoppning då ryttaren måste anpassa sig till 

hästens rörelser genom att luta sig framåt och ställa sig upp i sadeln. Dessa rörelser kräver 

större användande av benmuskulaturen samt mer kontroll av bålen och detta betyder i sin tur 

att ryttarens hjärtfrekvens och syreförbrukning ökar.  

 

Terada et al (2004) samt Alfredson et al. (1998) visar tydligt i sina studier att ridning är 

krävande och utmanar många av kroppens muskler. För att en tävlingsryttare prestation inom 

ridning ska förbättras är det därför viktigt att träna de muskler som aktiveras under ridning. 

En studie av Lee (2015) visade att ett åtta veckor, hemmabaserat träningsprogram med fokus 

på de muskler som aktiveras mest under ridning kan förbättra ryttares ridning. Resultatet från 

studien visade att åtta veckor av styrketräning ledde till en signifikant förbättring i både 

muskulär styrka och muskulär uthållighet. Styrketräningen ledde även till att ryttarnas ridning 
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förbättrades. Denna förbättring visade sig genom att ryttarna genomförde ett ridtest en gång 

före samt en gång efter åtta veckors styrketräning och resultaten visade att ryttarna red bättre 

efter åtta veckor av träning. Lee (2015) förklarar också att det var den förbättrade muskulära 

uthålligheten som gjorde att ryttarna fick bättre resultat på ridtestet.   

 

Med dessa resultat som grund förklarar Lee (2015) att styrketräning kan leda till förbättrad 

ridning genom att stärka ryttarens muskulära uthållighet. Muskulär uthållighet leder till att 

ryttaren kan påverka hästen på ett mer effektivt sätt under längre tid samt gör att ryttaren kan 

rida längre tid utan att bli utmattad och förlora koncentrationen. Styrketräning förbättrar även 

ryttarens balans, stabilitet och kontroll under ridning vilket gör att ryttaren blir mer 

symmetrisk och ridningen mer harmonisk. Bompa och Haff (2009) styrker fördelarna med 

styrketräning och förklarar att muskulär styrka och kraft är viktiga faktorer för sporter som 

kräver styrkeuthållighet. Ryttare som har för avsikt att prestera optimalt vid ridning bör därför 

utföra styrketräning. 

 

Trots att ryttare behöver en viss styrka och uthållighet är det vanligt att ryttare inte utför mer 

träning utöver sin ridning (Lee, 2015). Tidigare studier visar dock att detta förhållningssätt 

inte är optimalt då ridning endast förbättrar ryttares fysik minimalt och att det är viktigt för 

ryttare att genomföra både styrke- och uthållighetsträning för att uppnå optimal fysisk 

kondition och styrka (Meyers & Sterling, 2000). Douglas, Price och Peters (2012) styrker 

detta och förklarar att fritidsridning inte räcker till för att förbättra ryttares uthållighet, 

muskulära styrka eller kroppssammansättning. 

 

4.2. Motivation till styrketräning 
 

Det finns många orsaker till varför människor inte utför träning. Allison, Dwyer, Goldenberg, 

Fein, Yoshida och Boutilier (2005) förklarar i sin studie att fysisk aktivitet ofta uteblir på 

grund av olika barriärer. Dessa barriärer syftar på de hinder som individer möter när fysisk 

aktivitet ska inledas, upprätthållas eller ökas. Barriärerna när det gäller fysisk aktivitet och 

träning är både externa samt interna. Några av de externa barriärerna som nämndes i studien 

av Allison et al. (2005) var tidsbrist, prioritering, ekonomiska begränsningar samt ingen 

tillgång till utrustning. Några av de interna barriärerna som nämndes var slöhet, brist på fysisk 

kompetens samt rädsla för att misslyckas.  

 

För att överkomma dessa barriärer krävs det en viss mängd motivation. Begreppet motivation 

används för att beskriva, förutsäga samt förklara människors beteende. Motivation i relation 
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till träning fokuserar på de skäl som leder till att människor inleder samt upprätthåller 

träningen (Hallberg, 2010). Vidare förklarar Hallberg (2010) att svaret på vad som motiverar 

människor till att utföra fysisk aktivitet är komplicerat då olika individer har olika motiv. För 

att ge svar på frågan krävs det därför att vissa motivationsteorier används. 

4.2.1. Inre/Yttre motivation 

Inre och yttre motivation är en vanlig uppdelning som görs när vad som driver människor 

framåt ska förklaras (Hassmén & Hassmén, 2010). I denna studie ska inre och yttre 

motivation tillämpas för att försöka förstå vad som driver tävlingsryttare till att utföra 

styrketräning.  

 

Inre och yttre motivation samt amotivation är tre huvudformer av motivation inom self-

determination theory. Hassmén och Hassmén (2010) förklarar att inre motivation kommer 

inifrån och utmärks av självbestämmande, vilket betyder att individen själv valt att genomföra 

aktiviteten. Det är den inre motivationen en människa ska sträva efter då denna motivation är 

starkare samt lättare att upprätthålla över längre perioder. Hassmén, Kenttä och Gustafsson 

(2009) förklarar att de idrottare som drivs av inre motivation ofta håller på med sin idrott en 

längre tid än de idrottare som drivs av yttre motivation. Exempel på inre motivationsfaktorer 

kan vara: glädjen att utöva själva aktiviteten, den känsla av framgång som aktiviteten ger samt 

känslan av att slita hårt. I denna studie kan exempel på inre motivationsfaktorer vara: 

tävlingsryttare styrketränar för att det skänker glädje, ryttare styrketräning då det leder till 

känsla av framgång och förbättrad hälsa samt ryttare styrketränar tack vare den känsla som ett 

tufft träningspass kan ge.  

 

Vidare förklarar Hassmén och Hassmén (2010) att yttre motivation kommer utifrån i form av 

yttre belöningar och även om aktiviteten fortfarande kan vara självbestämd inspireras den inte 

av glädje. Exempel på yttre motivationsfaktorer kan vara: Pengar, vinna tävlingar samt vara 

bäst. I denna studie kan exempel på inre motivationsfaktorer vara: Ryttarna styrketränar för 

att vinna de tävlingar som de ställer upp i samt ryttarna styrketränar för att vara bättre än 

andra ryttare.  

 

Hassmén och Hassmén (2010) förklarar att det förutom yttre och inre motivation även finns 

amotivation, vilket betyder att motivation saknas. Amotivation kan vara en konsekvens av en 

känsla av bristande kapacitet, en känsla av att uppsatta mål inte nås, när det som krävs för att 

uppnå målen känns större än själva belöningen samt när kontrollen över händelseutvecklingen 
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är bristande. Kopplat till denna studie kan amotivation uppstå om tävlingsryttaren känner att 

styrketräning inte leder till utveckling eller om styrketräning känns för komplicerat.  

 

Genom att identifiera om det är inre eller yttre motivation som leder till att tävlingsryttare 

styrketränar kan en djupare förståelse kring varför eller varför inte tävlingsryttare styrketränar 

förhoppningsvis växa fram.  

4.2.2. Expectancy Value theory 

Expectancy value theory är en teori som försöker förklara olika former av 

prestationsrelaterade beteenden. Teorin grundar sig i antagandet att människors motivation till 

att utföra en aktivitet beror på hur högt aktiviteten värdesätts samt den grad en individ 

förväntar sig att lyckas med aktiviteten (Wentzel & Wigfield, 2009). Hilyer, Veasey, Oldfield 

och McCormick (2000) betonar två grundläggande delar av Expectancy value theory: (1) En 

individs antagande att en specifik handling ska leda till en specifik utdelning. Hilyer et al. 

(2000) menar att denna del av Expectancy value theory handlar om att individens 

engagemang till handlingen grundar sig i ett personligt behov och enligt Wentzel och 

Wigfield (2009) kan denna del av teorin kopplas ihop med yttre motivation då båda grundar 

sig i att en aktivitet utförs för att en yttre belöning av någon form ska nås. 

 

(2) Hur värdefull utdelningen är för individen. Hilyer et al. (2000) menar att denna del av 

teorin handlar om att individens engagemang till handlingen grundar sig i dennes 

förväntningar på att handlingen leder till ett inre värde. Enligt Wentzel och Wigfield (2009) 

kan denna del av teorin kopplas till inre motivation då båda grundar sig i att en aktivitet utförs 

för att en inre belöning, exempelvis glädje, ska uppnås.  

 

Vidare förklarar Hilyer et al (2000) att en handling behöver vissa kvaliteter för att öka 

sannolikheten att den blir vald framför andra handlingar eller aktiviteter. Dessa kvaliteter är 

(1) Värdet i det som handlingen uppnår är högt, (2) Handlingen ger individen ett inre värde, 

(3) Handlingen kan relateras till andra mål samt (4) Handlingen leder till minimala kostnader 

så som ansträngning, prioriteringar, oro eller misslyckanden.  

 

Expectancy value theory går alltså ut på att individer väljer handlingar samt aktiviteter 

beroende på hur pass sannolikt det är att handlingen eller aktiviteten leder till att individens 

förväntningar infrias. Handlingen eller aktiviteten ska även leda till minimala kostnader samt 

maximal positiv utdelning (Hilyer et al. 2000). Genom att tillämpa denna teori kan det 

möjliggöra en förståelse för varför tävlingsryttare styrketränar, respektive varför de inte 
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styrketränar. De tävlingsryttare som styrketränar kan exempelvis ha höga förväntningar och 

anse att styrketräning leder till något värdefullt, vilket betyder att de prioriterar styrketräning i 

det vardagliga livet. De tävlingsryttare som inte styrketränar däremot kan exempelvis anse att 

kostnaderna, om det så är oro över att misslyckas eller förlorad tid, blir för höga jämfört med 

det värde styrketräningen leder till. Detta i sin tur kan leda till att dessa individer inte 

prioriterar styrketräning i det vardagliga livet.  
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5. Metod 

Detta avsnitt behandlar valet av metod samt vilket urval som användes och hur 

datainsamlingen såg ut. Därefter presenteras de etiska förhållningssätten och slutligen 

redovisas analys av data.  

 

5.1. Val av metod 
 

I denna studie användes en kombinerad kvantitativ/kvalitativ metodansats. Eliasson (2013) 

förklarar att det finns många fördelar med att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder, 

då en kombinerad datainsamlingsmetod kan täcka in flera olika infallsvinklar. Då denna 

studie hade för avsikt att undersöka både mängd styrketräning som utförs, varför/varför inte 

styrketräning utförs samt uppfattning gällande styrketräning var en kombinerad metodansats 

mest passande.  

 

För att besvara studiens frågeställningar användes en kvalitativ/kvantitativ 

datainsamlingsmetod i form av nätenkät med både öppna och slutna frågor. Gratton och Jones 

(2010) förklarar att enkäter är lämpligt att använda för att få mycket information från många 

individer samt för att få information där generella slutsatser kan dras. Då syftet med 

undersökningen var att undersöka tävlingsryttares uppfattning gällande styrketräning generellt 

sett behövdes information som möjliggjorde en generalisering. Därför var enkäter med både 

öppna och slutna frågor en av de datainsamlingsmetoder som var mest passande.  

 

Enkäten (se Bilaga 4) utformades utifrån syftet samt frågeställningarna och bestod av 12 

frågor. 10 av frågorna var slutna och två av frågorna var öppna. Eliasson (2013) förklarar att 

användandet av slutna frågor oftast leder till att den som besvarar enkäten lämnar användbara 

svar, vilket underlättar det efterföljande analysarbetet. Gratton och Jones (2010) förklarar i sin 

tur att användandet av öppna frågor möjliggör för den som besvarar enkäten att utveckla sina 

svar och därigenom ge en djupare insikt i tankar och känslor. Reliabiliteten samt validiteten i 

enkäterna togs i beaktande genom att utforma tydligt strukturerade enkäter där frågorna var 

relevanta och alla definitioner var förklarade. Allt för att minska otydligheten och försäkra 

användbara svar som kunde kopplas till frågeställningarna. Eliasson (2013) förklarar att desto 

mer det går att lita på att resultatet kan upprepas desto högre reliabilitet har studien. Sohlberg 

och Sohlberg (2013) styrker detta och lägger till att validiteten aldrig kan bli bättre än 

reliabiliteten. 

 



 

15 
 

För att besvara studiens frågeställningar användes även en kvalitativ datainsamlingsmetod i 

form av intervju. Intervjuerna genomfördes med ridtränare, för att genom tränarna möjliggöra 

en djupare förståelse kring tävlingsryttares uppfattning gällande styrketräning. Gratton och 

Jones (2015) förklarar att en kvalitativ studie möjliggör förståelsen av en människas känslor, 

tankar samt erfarenheter och används ofta för att beskriva och förstå olika koncept. Då syftet 

var att undersöka en uppfattning samt de faktorer som leder till att tävlingsryttare styrketränar, 

respektive inte styrketränar var en kvalitativ datainsamlingsmetod mest passande.  

 

Data samlades in via semi-strukturerade intervjuer med öppna frågor. Gratton och Jones 

(2015) förklarar att intervjuer ofta ger mycket information på kort tid samt möjliggör för fler 

djupgående svar och förklaringar. Vidare förklarar Gratton och Jones (2015) att en 

semistrukturerad intervju utgår från färdiga frågor samtidigt som det finns möjlighet att 

avvika från frågorna om behov finns.  

 

Intervjufrågorna (Se Bilaga 5) utformades utifrån syftet, frågeställningarna samt från 

resultatet från enkäterna, då intervjuerna skulle bygga vidare på enkäterna för att möjliggöra 

en tydligare bild av varför resultatet såg ut som det gjorde. Eliasson (2013) förklarar att en 

kvantitativ undersökning som undersöker hur utbredda olika attityder är ofta kan understödjas 

med en kvalitativ undersökning som går på djupet för att undersökningen ska ge så mycket 

information som möjligt. Reliabiliteten samt validiteten i intervjuerna togs i beaktande genom 

att alla tre intervjuer genomfördes med relevanta intervjudeltagare, med relevanta 

intervjufrågor, med samma intervjuledare samt i liknande miljöer.  

 

5.2. Urval 
 

Till enkäterna genomfördes ett strategiskt urval. Gratton och Jones (2010) förklarar att ett 

strategiskt urval är ett styrt urval där deltagare väljs ut på klart definierade kriterier. I denna 

studie valdes de 14 islandshästklubbar med flest medlemmar runt om i Sverige ut. 8 klubbar 

visade intresse vilket ledde till att 59 tävlingsryttare i åldern 18 och uppåt svarade på 

enkäterna. Inklusionskriterierna för att få svara på enkäterna var följande: Deltagarna skulle 

vara aktiva tävlingsryttare inom islandshästridsporten. Islandshästryttare fick svara på enkäten 

då dessa ryttare ofta är mångsidiga samt har möjlighet att tävla inom många olika 

ridsportgrenar och därmed kan islandshästryttare representera populationen tävlingsryttare på 

ett meningsfullt sätt. Tävlingsryttarna skulle också vara över 18 år, eftersom barn och 

ungdomar under 18 kan ha annorlunda träningsvanor som hade kunnat påverka studiens 

resultat. 



 

16 
 

 

Till intervjuerna genomfördes ett bekvämlighetsurval. Gratton och Jones (2010) förklarar att 

ett bekvämlighetsurval är ett urval där tillgängliga deltagare tillfrågas. Tre stycken ridtränare 

inom islandshästsporten runt om i södra Dalarna blev tillfrågade och alla ridtränarna hade 

sedan tidigare personlig kontakt med en av de ansvariga för studien.  

5.2.1. Bortfall 

I studien skedde interna bortfall där icke önskvärda svar sorterades bort. 10 svar sorterades 

bort på grund av att personen som svarade var under 18 år. 25 svar sorterades bort på grund av 

att den som svarade inte var tävlingsryttare. 12 svar sorterades bort på grund av enkäter som 

var fel ifyllda. 

 

5.3. Utrustning 
 

Nätenkät, Intervjufrågor, penna, papper, inspelningsutrustning.  

 

5.4. Datainsamling 
 

Tre olika informationsbrev utformades. Ett informationsbrev till medlemsanvarig för de 

utvalda islandshästklubbarna (Se Bilaga 1). Ett informationsbrev till deltagarna som 

besvarade nätenkäten (Se Bilaga 2) samt ett informationsbrev till ridtränarna som intervjuades 

(Se Bilaga 4). 

 

Medlemsansvarig i de utvalda islandshästklubbarna kontaktades med informationsbrev samt 

förfrågan om att delta i studien via mail. När den medlemsansvarige svarat ja på förfrågningen 

om medverkan skickades en länk till en nätenkät samt medföljande informationsbrev till den 

medlemsansvarige som sedan skickade vidare länken till alla medlemmar i klubben. När 

datumet för deltagande i enkätstudien hade nåtts, avslutades undersökningen och 

informationen analyserades.  

 

Intervjufrågor utformades med grund i resultaten från nätenkäten. Intervjudeltagarna till 

intervjuerna kontaktades via sociala medier eller via mail där de tillfrågades om de ville vara 

med i studien. När intervjudeltagarna hade svarat ja skickades ett informationsbrev ut. 

Intervjuerna planerades sedan in och genomfördes under en vecka. Intervjuerna genomfördes 

hemma hos intervjudeltagarna och den student som hade tidigare personlig kontakt med 

intervjudeltagarna genomförde intervjuerna alla tre gånger. Varje intervju varade 10 – 15 

minuter och spelades in för att senare kunna transkriberas. 
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5.5. Analys av data  
 

Data från enkäterna analyserades både kvantitativt och kvalitativt. Data som analyserades 

kvantitativt fördes in i Excel och sammanställdes i diagram. Data som analyserades kvalitativt 

tolkades med hjälp av olika subkategorier (Exempelvis kategoriserades svaret ”Fler timmar 

på dygnet” under tidsbrist). Subkategorierna presenterades sedan under olika teman som 

grundade sig i syftet, frågeställningarna samt den teoretiska ramen.  

 

Intervjuerna spelades in och transkriberades. Hassmèn och Hassmèn (2008) förklarar att 

transkribering är en utskrift av intervjun och att det är ett förberedande steg i bearbetningen 

och analysen av kvalitativa data. Den student som genomförde intervjuerna, genomförde även 

transkriberingarna. Transkriberingen sammanställdes i ett dokument som båda studenter 

kunde ta del av. Transkriberingen analyserades sedan för att kategoriseras under samma 

teman som den kvantitativa informationen kategoriserades under och som resultatdelen kunde 

bygga på.   

 

De teman som dök upp under analysen av både enkäterna samt intervjuerna var: (1): 

Tävlingsryttares uppfattning gällande styrketräning, (2): Utförande av styrketräning, (3): 

Form av styrketräning tävlingsryttare utför, (4): Faktorer till varför tävlingsryttare 

styrketränar, (5): Faktorer till varför tävlingsryttare inte styrketränar. 

 

5.6. Etiska överväganden 
 

Vetenskapsrådet (2011) förklarar att det alltid finns vissa etiska dilemman som är viktiga att 

beakta i forskningsarbete. Hassmèn och Hassmèn (2008) förklarar i sin tur att det finns fyra 

olika krav som är viktiga att beakta för att skydda undersökningsdeltagaren: 

 

Informationskravet: Undersökningsdeltagarna informeras om deras uppgift i studien samt 

vilka villkor som gäller för deras deltagande. Deltagarna får också förklarat för sig att 

deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som och utan 

förklaring (Hassmèn & Hassmèn, 2008). I denna studie beaktades informationskravet genom 

ett informationsbrev som skickades ut tillsammans med nätenkäten samt delades ut innan 

intervjuerna.  

 

Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål (Hassmèn & Hassmèn, 2008). I denna studie beaktades nyttjandekravet 

genom att all information som samlades in under undersökningens gång endast användes till 

studien och förstördes sedan.  
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Konfidentialitetskravet: Deltagarna i studien ges största möjliga konfidentialitet och 

deltagarna personuppgifterna förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem 

(Hassmèn & Hassmèn, 2008). I denna studien samlades inga personuppgifter in.  

 

Samtyckeskravet: Deltagarna har själva rätt till att bestämma över sin medverkan i studien 

(Hassmèn & Hassmèn, 2008). I denna studien beaktades samtyckeskravet genom att alla 

deltagarna själva fick välja om de ville delta eller inte. Deltagarna fick också förklarat för sig 

att de när som helst och utan vidare förklaring kunde avbryta medverkan i studien.  
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6. Resultat  

I detta avsnitt kommer resultat från både enkäterna och intervjuerna att presenteras samt 

analyseras utifrån det teoretiska ramverket. 

 

6.1. Uppfattning gällande styrketräning 
 

Utifrån enkäterna är det tydligt att tävlingsryttare tror att styrketräning kan påverka deras 

ridprestation positivt.  

 

Figur 1. Tävlingsryttares uppfattning om hur styrketräning kan påverka deras ridprestation. 

Mer specifikt går det från enkäterna att urskilja en uppfattning hos tävlingsryttarna som visar 

att de tror att styrketräning kan ”förbättra deras sits och stabilitet”, ”öka deras 

kroppskontroll”, ”förbättra deras hållning”, ”förbättra deras inverkan på hästen”, ”leda till 

att de orkar mer” samt ”öka deras prestation”.  

 

Utifrån intervjuerna går det att urskilja att även ridtränarna har en positiv uppfattning gällande 

styrketräningens påverkan på tävlingsryttare. Denna positiva uppfattning visas tydligt i 

följande två citat: ”Dem som verkligen vill få ut något av ridningen så är det ju… Ska man på 

toppen så tror jag nästan att det är en förutsättning att man har en viss typ av styrketräning” 

– (Ridtränare 1). ”Jag tror styrketräning kan ge en väldigt positiv påverkan. Framförallt 

med bålstabilitet, kroppskontroll, uthållighet och stabilitet i sadeln” – (Ridtränare 3).  

 

Trots att ridtränarna överlag var positivt inställda till styrketräning var deras uppfattning att 

för mycket muskler kan påverka negativt. ”Jag tror att det är viktigt att man får hjälp med 

rätt typ av styrketräning… Inte liksom rena biceps för jag vill ju inte rida mina hästar på 
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muskelstyrka” – (Ridtränare 1) ”Jag tror inte att det skulle vara bra med bara rena biceps 

för då tror jag att man börjar använda musklerna på fel sätt” – (Ridtränare 2). Denna 

uppfattning om att för mycket muskler skulle vara negativt styrks inte av den tidigare 

forskningen. Tvärtom visar studier från både Terada et al. (2004); Alfredson et al. (1998); 

samt Douglas, Price och Peters (2012) att många av kroppens muskler, därav även 

bicepsmusklerna, aktiveras under ridning och att starkare och mer uthålliga muskler leder till 

bättre prestation.  

 

Utifrån intervjuerna går det också att urskilja att ridtränare anser att det fattas kunskap kring 

tävlingsryttare och hur styrketräning kan påverka deras prestation samt hur tävlingsryttare ska 

styrketräna för att öka prestationen. Citatet ”Jag skulle efterlysa mer forskning” – 

(Ridtränare 1) samt citatet ”Det är ju sällan det står något i de där rid-böckerna. Det tas ju 

ofta upp träningstips utifrån hästen men sällan utifrån ryttaren” – (Ridtränare 3) visar 

tydligt att ridtränarna efterlyser mer kunskap och forskning kring tävlingsryttare och 

styrketräning. Detta är i linje med den tidigare forskningen som också nämner att kunskapen 

kring tävlingsryttare och styrketräning är begränsad. Douglas, Price och Peters (2012) 

förklarar bland annat att det inom ridsporten saknas forskning kring de variabler som kan leda 

till att en ryttare presterar på topp.  

 

 

6.2. Utförande av styrketräning 
 

Från enkäterna går det att urskilja att mer än hälften av tävlingsryttarna utför styrketräning av 

någon form.  

 
Figur 2. Andel tävlingsryttare som utför styrketräning.  
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Från intervjuerna med ridtränarna går det däremot att urskilja en större motvilja till utförande 

av styrketräning. Endast en av tre ridtränare uppgav att denne styrketränade till viss del och i 

citatet ”Alltså, jag har gjort lite plankan och när jag är riktigt duktig har jag gjort lite med 

hantlar för att få bättre hållning” – (Ridtränare 1) går det att urskilja att styrketräningen 

varken utförs kontinuerligt eller i någon vidare mängd. Lee (2015) tar också i sin studie upp 

att det inte är ovanligt att ryttare inte utövar mer styrketräning utöver ridningen. 

 

Vidare går det från enkäterna att urskilja att tävlingsryttare utför styrketräning i varierande 

mängd. Allt från mindre än 30 minuter till mer än 180 minuter.  

 

Figur 3. Mängd styrketräning tävlingsryttare utför.  

Dock visar resultatet att 15 av de 36 tävlingsryttare som uppgav av de utför styrketräning inte 

når upp till de rekommendationer som finns för styrketräning. Jansson, Hagströmer och 

Anderssen (2015) förklarar att kroppens största muskelgrupper bör tränas minst två 

gånger/vecka och att varje träningstillfälle bör bestå av 8 - 10 styrkeövningar, något som 

dessa tävlingsryttare troligtvis inte kommer upp i då fyra av dessa ryttare styrketränar mindre 

än 30 minuter/vecka, medan 11 ryttare styrketränar mellan 30 – 60 minuter/vecka. 
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6.3. Form av styrketräning tävlingsryttare utför 
 

Utifrån enkäterna går det att urskilja att den form av styrketräning tävlingsryttare oftast utövar 

är en blandning mellan max, volym- och uthållighetsstyrka samt enbart uthållighetsstyrka.  

 

 

Figur 4. Form av styrketräning tävlingsryttare utför. 

 

Utifrån intervjuerna går det att urskilja att uthållighetsstyrka även är det som ridtränarna tror 

är viktigast att träna för en tävlingsryttare. Citatet ”Jag säger ofta till mina adepter att göra 

plankan…och sen upphopp och lite sånt, alltså få lite stuns i musklerna och inte rena biceps 

och sånt..” – (Ridtränare 1) visar att ridtränarna i denna studie rekommenderar 

uthållighetsstyrka till sina adepter. Uthållighetsstyrka är även den styrka som den tidigare 

forskningen menar är det viktigaste för en tävlingsryttare. I studien av Lee (2015) som 

undersökte om ett 8 – veckors träningsprogram kunde förbättra ryttares ridprestation, ledde en 

förbättring av den muskulära uthålligheten till att ryttarna gjorde bättre ifrån sig på ett rid-test. 

Vidare förklarar Lee (2015) att muskulär uthållighet är viktig för ryttare då uthållighet leder 

till att ryttaren kan påverka hästen på ett mer effektivt sätt under längre tid.  

 

6.4. Faktorer till varför tävlingsryttare styrketränar 
 

Från enkäterna går det att urskilja två huvudfaktorer till varför tävlingsryttare styrketränar. 

Dessa faktorer är: ”För att vara hälsosam” samt ”För att bli en bättre ryttare”.  

 

Från intervjuerna går det också att urskilja att ridtränare tror att den huvudsakliga orsaken till 

varför ryttare styrketränar är för att bli starka och hälsosamma, men även för att förbättras 
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som ryttare. Citatet ”De styrketränar troligtvis för att de är svaga, för att de är sneda tror 

jag” – (Ridtränare 1) visar ett antagande om att tävlingsryttare styrketränar på grund av att 

stärka upp kroppen, vilket leder till både en hälsosammare kropp samt en bättre prestation vid 

ridning. Även citatet ”För att må bra, orka och hålla” – (Ridtränare 2) visar en uppfattning 

om att bygga upp en stark kropp för att orka med ridningen är det som driver tävlingsryttare 

till styrketräning, men att välmående och hälsa också är bidragande orsaker till att 

tävlingsryttare styrketränar.  

När huvudfaktorerna till varför tävlingsryttare styrketränar kopplas till motivationsteorier, går 

det att, utifrån teorin om inre och yttre motivation urskilja att ”För att vara hälsosam” är en 

inre motivationsfaktor, då denna faktor kan kopplas till utveckling och en känsla av att må 

bra, något som Hassmén och Hassmén (2010) nämner är ett exempel på inre 

motivationsfaktorer. ”För att bli en bättre ryttare” är däremot en yttre motivationsfaktor, då 

denna faktor kan kopplas till en strävan efter att vinna tävlingar samt vara bättre än andra, 

något som Hassmén och Hassmén (2010) menar är exempel på yttre motivationsfaktorer.  

Detta resultat visar att det både är inre och yttre motivation som ligger till grund för varför 

tävlingsryttare styrketränar. 

 

Att tävlingsryttare styrketränar för att de anser att det leder till ett hälsosammare liv samt 

bättre prestationer inom ridsporten betyder att tävlingsryttarna styrketränar för att det leder till 

förbättring samt utveckling. Detta är inte bara i linje med yttre/inre motivation utan det är 

också i linje med Expectancy value theory då Hilyer et al. (2000) förklarar att denna teori 

baseras på antagandet att en aktivitet utförs om den kan relateras till andra mål samt om den 

leder till något värdefullt. Med grund i denna teori kan det därför tolkas som att 

tävlingsryttare relaterar styrketräning till deras mål att utvecklas som ryttare, deras mål att 

vinna tävlingar eller deras mål att må bra. Det kan också tolkas som att tävlingsryttarna anser 

att styrketräning kan leda till både en mer hälsosam kropp samt bättre prestationer, vilket 

betyder att ryttarna anser att styrketräning leder till något värdefullt.  

 

 
6.5. Faktorer till varför tävlingsryttare inte styrketränar 
 

Utifrån enkäterna gick det att urskilja två huvudfaktorer till varför tävlingsryttare inte 

styrketränar. Dessa faktorer var ”Tidsbrist” samt ”Ingen motivation” 

 

Från intervjuerna går det att urskilja att ”Tidsbrist” är en av huvudfaktorerna som även 

ridtränare tror leder till utebliven träning. Citatet ”Prioritering och tidsbrist.. Hästar och 



 

24 
 

ridning tar extremt mycket tid.. Så när man väl kommer hem så kanske man vill vara med 

familj istället för att åka iväg till gymmet” – (Ridtränare 2) visar en tydlig uppfattning om att 

tävlingsryttare har för lite tid till träning samt prioriterar inte styrketräning tillräckligt högt. 

Citatet ”kunskap och tid, framför allt” – (Ridtränare 3) tyder även det på att det är tiden som 

sätter stopp för styrketräning, men här nämns även en annan orsak, nämligen okunskap. Att 

kunskapen kring hur styrketräning kan påverka ryttare samt hur ryttare bör styrketräna är 

begränsad är även något som framkommer i citatet ”Okunskap och slöhet” – (Ridtränare 1) 

där både okunskap samt slöhet nämns som orsaker till att tävlingsryttare inte styrketränar, där 

slöhet kan tolkas som att den motivation som krävs för att börja styrketräna saknas.  

De faktorer som utifrån denna studie kan leda till att tävlingsryttare inte styrketränar är i linje 

med de barriärer eller hinder till träning som Allison et al. (2005) nämner i sin studie som 

handlar om varför träning uteblir även om hälsofördelarna är välkända. Faktorerna är också i 

linje med Expectancy value theory då Hilyer et al. (2000) förklarar att denna teori menar att 

en aktivitet kan utebli om kostnaderna är för höga. Kostnaderna i detta fall är tiden, vilket 

tävlingsryttarna känner att de inte har. Ansträngningen då ryttarna saknar motivation samt 

oron att misslyckas, eftersom ryttarna känner att de saknar den kunskap som krävs för att 

lyckas.  

 

Utifrån enkäterna går det även att urskilja att tävlingsryttare vill utföra mer styrketräning än 

de gör i dagsläget. För att detta ska ske nämnde tävlingsryttarna tre faktorer som skulle 

möjliggöra utövandet av mer styrketräning. Dessa faktorer var ”tid”, ”motivation” samt 

”kunskap”. Utifrån dessa resultat syns det en tydlig koppling mellan de faktorer som leder till 

utebliven träning samt de faktorer som kan möjliggöra mer styrketräning.  
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7. Resultatdiskussion  

I detta avsnitt kommer resultatanalysen att diskuteras med utgångspunkt i syftet som var att 

redogöra för tävlingsryttares uppfattning gällande styrketräning samt motivationen till 

styrketräning. Vidare syftar studien till att undersöka hur mycket och vilken form av 

styrketräning tävlingsryttare utför samt varför/varför inte styrketräning utförs. 

 

7.1. Uppfattning gällande styrketräning 
 

Resultatet visade en generellt sett positiv inställning till styrketräning där både 

tävlingsryttarna och ridtränarna visade en uppfattning om att styrketräning kan påverka 

tävlingsryttare på ett positivt sätt. Att både tävlingsryttarna och ridtränarna har en positiv 

uppfattning gällande styrketräning leder troligtvis också till att motivationen till att utföra 

styrketräning ökar. En positiv uppfattning om en aktivitet kan nämligen leda till att glädjen 

över att utföra aktiviteten blir större och Hassmén och Hassmén (2010) förklarar att glädje 

över att utföra en aktivitet leder till att den inre motivationen stärks. Att en positiv uppfattning 

leder till högre motivation är också i linje med Expectancy value theory. Enligt Hilyer et al. 

(2000) bygger nämligen denna teori på att en aktivitet bland annat ska skänka ett inre värde 

samt uppnå något värdefullt för att den ska genomföras, något som inte kan uppnås om 

individen inte är positivt inställd till aktiviteten.  

Trots att resultatet visade en överväldigande positiv uppfattning gällande styrketräning, visade 

det också att ridtränare hade en syn på styrketräning som troligtvis grundar sig i okunskap. 

Resultatet visade nämligen att ridtränarna ansåg att styrketräning var positivt för en 

tävlingsryttares prestation, men att träna exempelvis biceps eller att bygga för mycket muskler 

skulle vara negativt för en ryttares prestation. Den tidigare forskningen ger inget stöd till 

denna uppfattning och nämner heller ingenting om att det finns ett tak för hur mycket muskler 

en ryttare bör bygga eller att för mycket muskler skulle påverka ryttarens prestation negativt. 

Tvärtom nämner Terada et al. (2004) att väldigt många av kroppens muskler aktiveras under 

ridning, vilket tyder på att desto starkare en ryttare är desto bättre presterar den. Det är också 

viktigt att tänka på att styrketräning inte bara är till för att bygga muskler. Tävlingsryttare bör 

styrketräna då det även leder till förbättrad balans, vilket är en viktig faktor inom ridning 

(Anderson & Behm, 2005). Styrketräning möjliggör också en kontrollerad kroppsvikt 

(Ribeiro da Mota et al. 2010) vilken även det är en viktig faktor vid ridning, då kroppsvikten 

kan påverka hästens prestation (Gunnarsson et al. 2016). 
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Resultatet visar även att ridtränarna som intervjuades i denna studie ansåg att det saknas 

kunskap kring tävlingsryttare och varför samt hur de ska styrketräna. Douglas, Price och 

Peters (2012) menar även de att det endast finns begränsat med forskning kring de fysiska, 

biomekaniska och träningsrelaterade faktorer som kan öka en ryttares prestation.  

Trots att ridtränarna ansåg att det fattas kunskap kring tävlingsryttare och styrketräning, var 

detta inget som visade sig i enkäterna. Svaren från enkäterna visade istället kunskap hos 

tävlingsryttarna då de nämnde att styrketräning kan leda till förbättringar så som: ”en 

förbättrad sits och stabilitet”, ”en ökad kroppskontroll”, ”en förbättrad hållning” samt ”en 

ökad prestation”. Dessa specifika uttalanden stämmer överens med den tidigare forskningen, 

där bland annat Meyers och Sterling (2000) förklarar att styrketräning bör utföras för att 

förbättra fysiska förmågor så som hållning, kroppskontroll samt stabilitet, vilket i sin tur ökar 

ridprestationen.  

Dock finns det fortfarande de tävlingsryttare som inte styrketränar och forskningen är 

fortfarande begränsad så all kunskap som kan spridas, bör spridas. Att utveckla en kravprofil 

för ridsporten som beskriver för ryttare hur utmaningarna vid ridning ser ut samt hur ryttare 

bör träna för att klara av dessa utmaningar är absolut något som bör prioriteras. Det är faktiskt 

förvånande att det inte redan finns. Att sprida mer kunskap inom området styrketräning för 

ryttare hade troligtvis förbättrat de prestationer som visat på tävlingsbanan i alla olika 

ridsportgrenar.  

 

En kunskapsökning inom området hade också kunnat öka ryttares motivation till 

styrketräning. Okunskap, brist på kompetens samt rädsla för att misslyckas är några av de 

faktorer som enligt Hassmén och Hassmén (2010) kan leda till amotivation, vilket i sin tur 

leder till utebliven träning. Hade de individer som lider av amotivation fått den kunskap de 

behöver hade denna amotivation kanske kunnat förvandlas till inre eller yttre motivation, 

vilket i sin tur hade kunnat göra att individen började styrketräna. En kunskapsökning hade 

också kunnat leda till att individer som inte ser värdet i styrketräning fått en ny syn på 

styrketräning och vilka utdelningar styrketräning kan leda till. En aktivitets värde samt vilken 

utdelning aktiviteten kan leda till är enligt Hilyer et al. (2000) två av huvuddelarna i 

Expectancy value theory. Enligt denna teori hade individens motivation alltså ökat i takt med 

att förståelsen för hur värdefull styrketräning är för både hälsan och för prestationen som 

ryttare ökat.  
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7.2. Utförande av styrketräning 
 

Resultatet visade att mer än hälften av de tävlingsryttare som deltog i studien utför 

styrketräning. Dock når inte alla av dessa ryttare upp till de rekommendationer som finns för 

styrketräning. Jansson, Hagströmer och Anderssen (2015) förklarar att alla över 18 år bör 

utföra styrketräning minst två gånger/vecka. Varje träningstillfälle bör bestå av 8 – 10 

styrkeövningar som utförs 8–10 repetitioner. Enligt resultatet var det 4 ryttare som utförde 

styrketräning 30 minuter/vecka och 11 ryttare som utförde styrketräning 30 - 59 

minuter/vecka. Dessa siffror tyder på att dessa 15 ryttare inte kommer upp i de 

rekommendationer som finns. Folkhälsomyndigheten (2013) förklarar att personer över 18 år 

bör utföra den rekommenderade mängden styrketräning för att bevara eller förbättra den 

fysiska kapaciteten, vilket betyder att om de tävlingsryttare som inte når upp till 

rekommendationerna vill öka sin prestation bör de utföra mer styrketräning varje vecka.  

 

Resultatet visade också att ridtränarna hade en större motvilja till styrketräning. Endast en av 

tre tränare angav att de styrketränade, men inte i någon vidare utsträckning. Både Lee (2015) 

samt Meyers och Sterling (2000) förklarar att det inte är ovanligt att tävlingsryttare utelämnar 

styrketräning och endast rider sig i form. Att resultatet visade att motviljan till styrketräning 

var större hos ridtränarna än den var hos tävlingsryttarna kan kopplas till det faktum att det 

också var ridtränarna som efterlyste mer kunskap inom området. Bristande kunskap och 

motvilja kan kopplas samman, vilket Hassmén och Hassmén (2010) styrker genom att 

förklara att okunskap kan leda till rädsla för att misslyckas, vilket i sin tur leder till 

amotivation och utebliven handling.  

 

Att sprida kunskap om hur styrketräning kan påverka tävlingsryttare samt kunskap om hur 

ryttare bör styrketräna till ridtränare är något som borde prioriteras. Ridtränare har nämligen 

kontakt med många tävlingsryttare och innehar ridtränarna rätt kunskap kring ryttare och 

styrketräning kan de sprida denna kunskap vidare och nå ut till många ryttare i varierande 

ålder samt tävlingsnivå. Då ryttare ofta ser upp till ridtränare hade kunskapen då också kunnat 

nå fram till ryttarna på ett sätt som annars inte är möjligt. 

 
7.3. Form av styrketräning tävlingsryttare utför 
 

Resultatet visade att uthållighetsträning samt en blandning av uthållighets, max- och 

volymstyrka var det som tävlingsryttarna utför mest. Även ridtränarna förklarade att det var 
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uthållighetsstyrka som de oftast rekommenderade till sina adepter, i de fall styrketräning 

rekommenderades alls. 

 

Det är positivt att det är just uthållighetsträning som tävlingsryttare oftast utför då den tidigare 

forskningen menar att uthållighetstyrka är det viktigaste för en ryttare. Lee (2015) förklarar att 

det finns ett samband mellan uthållighetsstyrka och rid-kapacitet och förbättrad uthållighet 

leder till bättre prestation under ridning. Meyers och Sterling (2000) styrker detta och menar 

att ryttare bör träna upp uthålligheten för att både prestera på topp, men också för att 

förebygga att skador uppstår.  

 

7.4. Faktorer till varför tävlingsryttare styrketränar 
 

Resultatet visade att huvudfaktorerna till varför tävlingsryttare styrketränar var ”För att vara 

hälsosam” samt ”För att bli en bättre ryttare”. Enligt teorin om inre och yttre motivation 

räknas ”För att vara hälsosam” som en inre motivationsfaktor, då Hassmén och Hassmén 

(2010) förklarar att inre motivation kommer inifrån samt från en känsla av glädje och 

tillfredställelse. ”För att bli en bättre ryttare” räknas däremot som en yttre motivationsfaktor, 

då Hassmén och Hassmén (2010) förklarar att yttre motivation kommer från yttre belöningar 

och en strävan efter att vara bäst eller vinna tävlingar. Hassmén, Kentää och Gustafsson 

(2009) förklarar att det är den inre motivationen en individ ska sträva efter, då den oftast 

håller i sig i längre perioder. Detta betyder att de tävlingsryttare som styrketränar för att vara 

hälsosamma troligtvis drivs av en motivation som är mer hållbar i längden. De tävlingsryttare 

som drivs av att bli en bättre ryttare kanske däremot tappar motivationen om utvecklingen inte 

går framåt eller om de inte vinner några tävlingar. Då alla individer bör sträva efter inre 

motivation, är detta något som behöver spridas mer till tävlingsryttare. Att förmedla kunskap 

kring inre och yttre motivation samt hur individen kan nå inre motivation kan kanske leda till 

att fler tävlingsryttare börjar styrketräna, vilket i sin tur kan leda till förbättrade ridprestationer 

samt mindre skador.  

7.5. Faktorer till varför tävlingsryttare inte styrketränar 
 

Resultatet visade att den vanligaste orsaken till varför tävlingsryttare inte styrketränar är 

”Tidsbrist” och den näst vanligaste orsaken är ”Ingen motivation” även ridtränarnas 

uppfattning var att tidsbrist var den främsta orsaken till varför tävlingsryttare inte styrketränar. 

Men ridtränarna nämnde även motivationsbrist samt okunskap som möjliga orsaker till 

utebliven träning. 

 



 

29 
 

Allison et al. (2005) förklarar att det finns olika barriärer som hindrar individer från att utföra 

styrketräning, trots att hälsofördelarna är välkända. Några av de barriärer som Allison et al. 

(2005) nämner i sin studie var desamma som de barriärer som framkom i denna studie, 

nämligen tidsbrist, slöhet, motivationsbrist samt rädsla för att misslyckas.  

 

För att en individ ska ta sig förbi dessa barriärer krävs det att individen finner motivation till 

att utföra styrketräning. Expectancy value theory menar att motivationen till att utföra en 

aktivitet höjs om individen anser att aktiviteten kan kopplas till andra mål, om aktiviteten är 

värdefull och leder till ett inre värde samt om leder till minimala kostnader (Hilyer et al. 

(2000). Det kan därför tänkas att de ryttare som angav att tidsbrist var det som ledde till 

utebliven träning tycker att kostnaden (tiden) är för hög för att aktiviteten (styrketräning) ska 

utföras. Istället prioriteras andra aktiviteter, så som familjetid, tv-tittande eller liknande. På 

liknande sätt kan det tänkas att de ryttare som angav att motivationsbrist var orsaken till 

utebliven träning inte känner att styrketräning leder till ett inre värde och utan ett inre värde 

finner individen inget skäl till varför aktiviteten ska genomföras. 

 

Ridtränarna nämnde även en uppfattning om att okunskap skulle kunna vara en orsak till 

utebliven träning. Okunskap kring styrketräning kan troligtvis leda till att individen inte inser 

hur värdefull aktiviteten är, därför att de inte inser hur styrketräning kan förändra hälsan. 

Okunskap kan också leda till att individen inte ser hur aktiviteten kan kopplas samman med 

andra mål, i detta fall kan det förhindra att ryttaren kan koppla samman styrketräning med en 

förbättrad ridkapacitet. En tävlingsryttare som är oförmögen till att koppla styrketräning till 

andra mål eller inse värdet av styrketräning kommer troligtvis inte att utföra det, då Hilyer et 

al. (2000) förklarar att koppla en aktivitet till andra mål samt inse värdet av aktiviteten är två 

viktiga delar för att aktiviteten ska genomföras. 

 

Utebliven styrketräning kan också kopplas till amotivation, vilket Hassmén och Hassmén 

(2010) förklarar är avsaknaden av motivation till att utföra en aktivitet. Amotivation kan 

uppstå om en individ upplever en känsla av bristande kontroll, bristande kapacitet eller känner 

att utsatta mål inte uppnås. Att tävlingsryttarna som deltog i denna studie inte utför 

styrketräning kan därför bero på att de inte har nog med kunskap om styrketräning eller att de 

inte har den kontroll eller tid som behövs för att utföra styrketräning. Utebliven styrketräning 

kan också bero på att tävlingsryttarna inte känner att träningen leder till uppsatta mål.  
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7.6. Framtida forskning 
 

Då styrketräning har visat sig vara positivt för tävlingsryttare och både leder till bättre 

ridprestation samt förebyggande av skador är det av vikt att mer forskning utförs inom 

området.  

 

En experimentell studie där ryttare inom olika ridsportgrenar jämförs hade varit av intresse. 

En sådan studie hade troligtvis kunnat svara på om ryttare inom olika ridsportgrenar med 

olika utformning aktiverar samma muskler under ridning. En sådan studie hade då också 

kunnat svara på om alla ryttare bör träna på samma sätt eller om träningsuppläggen borde se 

annorlunda ut beroende på vilken gren ryttaren tävlar inom.  
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8. Metoddiskussion  

I studien användes en nätenkät som skickades ut via mail till deltagarna. Att skicka ut enkäter 

som individerna själva får svara på utan att finnas till hands för att samla in enkäterna eller för 

att besvara frågor ökar enligt Trost och Hultåker (2016) risken för bortfall och det är därför 

viktigt att utforma enkla och tydliga enkätfrågor. I denna studie skedde ett internt bortfall på 

12 enkäter på grund av att de var fel ifyllda. Detta trots att förklaringar om hur enkäten skulle 

fyllas i fanns med. Felet med de flesta bortfallna enkäterna var att deltagarna hade fyllt i flera 

olika svarsalternativ, vilket ledde till att enkäterna inte kunde analyseras på ett korrekt sätt. 

Genom att utforma enkäter där det endast är möjligt att fylla i ett svarsalternativ per fråga 

hade detta bortfallet kunnat förhindras.  

 

I studien genomfördes också intervjuer där intervjudeltagare valdes ut med hjälp av ett 

bekvämlighetsurval då en av de ansvariga för studien sedan tidigare har personlig kontakt 

med alla tre intervjudeltagare. Detta kan ha både positiva och negativa konsekvenser. Det 

positiva är att bekantskapen kan leda till att intervjudeltagarna känner en trygghet och därför 

agerar mer naturligt och ger mer information. Det negativa är att bekantskapen kan leda till att 

intervjudeltagaren håller igen på grund av denna relation, då intervjudeltagaren kanske vill 

verka duktig. Intervjudeltagaren kan också hålla igen ifall intervjuledaren inte tar sig an den 

intervjuroll som är viktig för att en intervju ska bli professionell. Yin (2013) menar att en 

intervjuledare ska sätta sig in i en formell intervjuroll för att locka svar från 

intervjudeltagaren. Resultatet hade kanske också blivit annorlunda, mer intressant eller mer 

generaliserande om vi hade intervjuat personer från andra delar av Sverige också, istället för 

att bara rikta in oss på ridtränare i södra Dalarna. Hassmèn och Hassmèn (2008) menar även 

dem att ett bekvämlighetsurval inte är det bästa sättet för att skapa ett representativt urval.  

 

Intervjuundersökningen hade troligtvis också blivit mer generaliserande om fler 

intervjudeltagare hade blivit intervjuade. Även om tre intervjudeltagare var nog för denna 

studie då syftet med intervjuerna endast var att fördjupa förståelsen av enkäternas resultat 

hade resultatet troligtvis blivit än mer tillförlitligt med fler intervjudeltagare eller längre 

intervjuer. Yin (2013) menar att intervjuerna i en studie med färre deltagare helst ska pågå en 

längre tid, gärna mer än en timme för att möjliggöra insamlingen av så mycket information 

som möjligt. Detta betyder att då vi hade ett lågt antal intervjudeltagare, borde våra intervjuer 

varit längre än de var. 
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9. Slutsatser  

Utifrån denna studie går det att urskilja en positiv uppfattning gällande styrketräning bland 

både tävlingsryttare och ridtränare. Denna positiva inställning leder dock inte alltid till att 

styrketräning faktiskt utförs och även om den utförs är det inte alltid de rekommendationer 

som finns för styrketräning uppnås. Då styrketräning har visat sig vara oerhört positivt för 

ryttare och både leda till förbättrad prestation samt förhindrande av skador är det av största 

vikt att forskningen inom detta område utvidgas och fördjupas. Tävlingsryttare kan då få en 

djupare kunskap och förståelse för varför de ska träna samt hur de ska träna. En ökad kunskap 

kan också leda till att de barriärer som i dagsläget hindrar tävlingsryttare från att styrketräna 

kan överkommas.  
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10. Bilagor 

 

10.1. Bilaga 1 – Informationsbrev till Medlemsansvarig 
 

 

 

Vi söker efter deltagare till en studie som undersöker 

ryttares inställning till styrketräning! 

 

Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av Idrottstränarprogrammet vid 

Högskolan Dalarna. Syftet med studien är att undersöka ryttares beteende när det kommer till 

styrketräning samt vilken inställning ryttare har till styrketräning. 

Vi vänder oss därmed till dig som är ordförande eller medlemsansvarig i en islandshästklubb 

och undrar om det finns möjlighet för dig att skicka ut vår enkät till klubbens medlemmar.  

Tycker du att studien låter intressant, hör då av dig till oss så skickar vi en länk till en 

nätenkät till dig. Denna länk ber vi sedan dig skicka ut till klubbens medlemmar så att de kan 

besvara den.  

Deltagandet i studien är självklart helt frivilligt och deltagarna kan när som helst avbryta sin 

medverkan utan närmare motivering. Den information som deltagarna lämnar kommer att 

behandlas konfidentiellt. 

Vi skulle verkligen uppskatta om du och klubbens medlemmar kan deltaga. Vi skulle också 

uppskatta om ni möjligtvis kan skriva en notis på er hemsida eller facebook-sida om att vi 

söker deltagare.   

Vi skulle gärna vilja ha ett svar angående deltagande eller icke deltagande från er senast 

onsdag den 12/4. 

Ansvariga för studien är Josephine Strömberg och Johanna Bergeå samt handledare Roger 

Melin. Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss.  

 

Josephine Strömberg        Roger Melin 
Student         Univ lektor filosofi 

h14josst@du.se el. ryttartraning@gmail.com                    rme@du.se  

 

Johanna Bergeå 

Student 

h14bejoh@du.se el. ryttartraning@gmail.com  

 

Tack på förhand! 

mailto:h14josst@du.se
mailto:ryttartraning@gmail.com
mailto:rme@du.se
mailto:h14bejoh@du.se
mailto:ryttartraning@gmail.com
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10.2. Bilaga 2 – Informationsbrev till enkätdeltagare 
 

 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i en studie som undersöker ryttares inställning till 

styrketräning. 
 

Syftet med studien är att undersöka hur mycket styrketräning ryttare utför samt vilken 

inställning ryttare har till styrketräning. 
 

Studien vänder sig till dig som tävlar inom ridsporten. Studien är ett examensarbete på 

grundnivå och är en del av Idrottstränarprogrammet vid Högskolan Dalarna. Studien kommer 

att genomföras med enkäter under v.15-17, 2017. Enkäten beräknas ta runt 10 minuter att 

besvara och vi vill gärna ha in svaren innan den 24/4, 2017 
 

Den information som du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt. Redovisningen av 

resultatet kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. Resultatet kommer att 

presenteras i form av ett examensarbete. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer 

det att finnas i en databas vid Högskolan Dalarna, medan insamlad data kommer att förstöras. 

Du kommer ha möjlighet att ta del av det examinerande arbetet genom att få en kopia av 

arbetet.  
 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

närmare motivering.  

Ansvariga för studien är Josephine Strömberg och Johanna Bergeå samt handledare Roger 

Melin. Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss.  

 
 

Josephine Strömberg   Roger Melin 

Student    Univ lektor filosofi 

h14josst@du.se    rme@du.se 

 

Johanna Bergeå 

Student 

h14bejoh@du.se 
 

 

Tack för din medverkan! 



 

39 
 

 
10.3. Bilaga 3 – Enkät 
 

Enkäten består av 12 påståenden som berör ditt beteende samt din inställning gällande 

styrketräning i relation till tävlingsidrottande inom ridsport. 
 

Enkäten består av tre delar och tar sammanlagt runt 10 minuter att besvara. Del I består av 

grundläggande frågor gällande dig, Del II består av frågor gällande ditt beteende när det 

kommer till styrketräning och Del III består av frågor gällande din inställning till 

styrketräning.  
 

Läs noga igenom frågorna och kryssa i den ruta som stämmer bäst överens med din attityd 

och vardag. Väljer du alternativet Annat vill vi att du kompletterar med ett skriftligt svar. 

 

Del I 
 

1. Kön:  
 

Man          Kvinna        Annat   

 

 
2. Ålder: 
 

Under 18 år    

18-29 år          

30-44 år          

45-59 år          

60+ år             

 

 

3. Tävlar du inom den ridsport du är aktiv? 
 

Ja        Nej   
 

 

Del II. 
 

4. Utför du styrketräning?: (Med styrketräning menas träning med vikter eller kroppsvikt 

där fokus ligger på att höja styrkan samt öka uthålligheten och storleken på musklerna. Vi 

menar alltså inte den vardagsträning som promenader, mockning eller bära hinkar innebär).  

 

Ja       Nej   (Om nej, gå direkt vidare till fråga 8, Del III. Om ja, fortsätt till nästa 

fråga). 
 

  

 
 



 

40 
 

5. Hur mycket styrketräning utför du en vanlig vecka?: 
 

Mindre än 30 minuter                       

30–59 minuter (0,5–1 timme)           

60–89 minuter (1–1,5 timmar)  

90–119 minuter (1,5–2 timmar)  

120-149 minuter (2-2,5 timmar)  

150-180 minuter (2,5-3 timmar)         

Mer än 180 minuter (3 timmar)          

 

6. Vilken form av styrketräning utför du? (Kryssa i ett svarsalternativ, välj det 

svarsalternativ som stämmer bäst överens med din inställning)  

 

Uthållighetsstyrka - Träning med vikter som blir ansträngande efter många repetitioner. 

(Syftet är att bli uthållig).                                                                        
 

Maxstyrka – Styrketräning med mycket tung och ansträngande belastning.                        

(Syftet är att bli stark).                                                                  
 

Volymstyrka – Styrketräning med tung och ansträngande belastning                                  

(Syftet är att få större muskler).                                                   
 

En blandning av uthållighet, max – och volymstyrka.                 
 
 
 

Del III 

 

7. Varför styrketränar du? (Kryssa i ett svarsalternativ, välj det svarsalternativ som 

stämmer bäst överens med din inställning) 

 

För att det är roligt                   

För att vara hälsosam                

För att bli en bättre ryttare        

För att vara träffa människor          

Annat (skriv ditt svar) __________________________________ 
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8. Vilka faktorer leder till att du inte styrketränar? (Kryssa i ett svarsalternativ, välj 

det svarsalternativ som stämmer bäst överens med din inställning)  

 

Tidsbrist                  

Tycker inte att det är relevant för mig   

Inget intresse                  

Ingen motivation                  

Inte tillgänglighet till ett gym                   

 

Annat (skriv ditt svar) _______________________________________ 

 

9. Tror du att styrketräning kan påverka dig som ryttare? 
 

Ja, på ett positivt sätt                    (Om ja, utveckla ditt svar på nästa fråga) 

Ja, på ett negativt sätt                   

Nej, det tror jag inte                     (Om nej, gå direkt vidare till fråga 11) 
 
 
 

10. Hur tror du mer specifikt att styrketräning kan påverka dig som ryttare? 
 

(skriv ditt svar) _______________________________________________________ 
 

 

11. Skulle du vilja utföra mer styrketräning än du gör i dagsläget? 
 
 

Ja   (Om ja, utveckla ditt svar på nästa fråga).     Nej   
 

 

12. Vilka faktorer skulle kunna leda till att du utför mer styrketräning?  
 

(Skriv ditt svar) ________________________________________________________________________ 
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10.4. Bilaga 4 – Informationsbrev till Ridtränare 
 

 
 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i en studie som undersöker ryttares inställning till 

styrketräning. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur mycket styrketräning ryttare utför samt vilken 

inställning ryttare har till styrketräning. 
 

Studien vänder sig till dig som är tränare inom islandshästridsporten. Studien är ett 

examensarbete på grundnivå och är en del av Idrottstränarprogrammet vid Högskolan 

Dalarna. Studien kommer att genomföras med intervjuer under v.16-17, 2017. Intervjun 

kommer att beröra din uppfattning om ryttare beteende samt inställning gällande 

styrketräning. Den kommer också beröra vilka faktorer du tror att det finns till att ryttares 

styrketränar respektive inte styrketränar. Intervjun beräknas ta runt 10-15 minuter. Intervjun 

kommer att spelas in och skrivas ut i text.  
 

Den information som du lämnar kommer att behandlas säkert. Redovisningen av resultatet 

kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form 

av ett examensarbete. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en 

databas vid Högskolan Dalarna. Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras 

när examensarbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom 

att få en kopia av arbetet.  
 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

närmare motivering.  
 

Ansvariga för studien är Josephine Strömberg och Johanna Bergeå samt handledare Roger 

Melin. Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss.  

 

 

Josephine Strömberg   Roger Melin 

Student    Univ lektor filosofi 

h14josst@du.se   rme@du.se 

 

Johanna Bergeå 

Student 

h14bejoh@du.se 
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10.5. Bilaga 5 – Intervjufrågor till ridtränare  
 

 

 
 

 

1. Vad tänker du när jag säger styrketräning? 

 

2. Utför du styrketräning själv? Om ja, vilken form av styrketräning utför du? 

- Varför? 

- Varför inte? 

 

3. Tror du att styrketräning kan påverka en ryttares prestation?  

- Hur? 

 

4. Rekommenderar du dina adepter till att utföra styrketräning? 

- Varför? 

- Varför inte? 

 

5. Vilka faktorer tror du det finns till varför ryttare styrketränar? 

 

 

6. Vilka faktorer tror du det finns till varför ryttare inte styrketränar? 

 

7. Tycker du att det saknas kunskap kring varför samt hur ryttare bör träna för att 

prestera optimalt? 

 

 
  


