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Janson, M. (2012). ”Det är änglakör och hela köret när man väl når det [Flow]”. En kvalitativ studie om 
ryttares upplevelse av Flow. (C-uppsats i psykologi inriktning idrott, 61-90 hp). Sektionen för Hälsa och 
Samhälle: Högskolan i Halmstad. 

Sammanfattning
Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur ryttare upplever Flow, och vidare även hur 
ryttare upplever samspelet inom ekipaget vid Flow. Studien inkluderade 10 kvinnliga informanter 
(M = 18.7, SD = 1.48) med tävlingserfarenhet som sträcker sig från ingen alls till internationell nivå 
(Hoppning= 4, Dressyr = 3, Fälttävlan = 2, Ingen tävling = 1). En semi-strukturerad intervjuguide 
utvecklades utifrån Csikszentmihalyi's holistiska perspektiv på de nio dimensionerna av Flow 
(Jackson & Csikszentmihalyi, 1999), och data analyserades kvalitativt genom en innehållsanalys. 
Resultatet visade både att ryttares upplevelse av Flow stämmer väl överens med andra 
idrottsutövares upplevelse (Swann, Keegan, Piggott och Crust, 2012), och bekräftar tidigare 
tolkningar av att ridsporten skiljer sig från de flesta andra idrotter genom att utfallet till stor del är 
beroende av interaktionen och samarbetet mellan häst och ryttare (Beauchamp & Whinton, 2005). 
Vidare visar resultatet även att samspelet mellan häst och ryttare är en viktig och oersättlig del i 
upplevelsen av Flow.

Nyckelord: Flow, häst, innehållsanalys, kvalitativ metod, ridsport, samspel



Janson, M. (2012). “It's like the angels sing and all once you reach it [Flow]”. A qualitative study of  
equestrian riders experience of Flow. (Bachelor thesis in Psychology specialization sport, 61-90 
hp). School of Health and Society: Halmstad University. 

Abstract
The aim of this study was to investigate how riders perceive Flow, and how riders perceive the 
interactions with the horse during Flow. The study included 10 female respondents (M = 18.7, SD = 
1.48) with competition experience ranging from none at all to international level (Jumping = 4, 
Dressage = 3, Eventing = 2, No competition = 1). A semi-structured interview guide was developed 
based on Csikszentmihalyi's holistic perspective on the nine dimensions of Flow (Jackson & 
Csikszentmihalyi, 1999), and data were analyzed through qualitative content analysis. The results 
showed both that the riders' experience of Flow correspond well with other athletes experience 
(Swann et al., 2012) and confirms earlier interpretations of that riding is different from most other 
sports though the outcome largely depends on the interaction and collaboration between horse and 
rider (Beauchamp and Whinton, 2005). Furthermore, the results also show that the interaction 
between horse and rider is an important and irreplaceable part in the experience of Flow.

Keywords: Flow, content analysis, qualitative methods, equestrian, horse, interaction



Introduktion
Begreppet Flow myntades av Mihaly Csikszentmihalyi under 1970-talet när han tillsammans med
sina kollegor undersökte vad människor inom en bredd av olika aktiviteter upplevde när de hade
som roligast och varför. De intervjuer Csikszentmihalyi's forskarteam, och senare kollegor över hela
världen, genomförde visade att optimala upplevelser beskrivs på samma sätt av unga och gamla,
män och kvinnor, och oberoende av vart i världen människor bor samt eventuella kulturella eller
religiösa skillnader (Csikszentmihalyi, 2003). Ett återkommande ordval vid dessa beskrivningar,
vare sig den som intervjuades var en gammal kvinna i Korea, en ung man på ett gym i Chicago eller
en bonde i Alperna var just Flow och Csikszentmihalyi valde att döpa begreppet där efter
(Csikszentmihalyi, 1990). 

Flow har, sedan begreppets första publikation, använts av forskare inom olika områden så som 
psykologer som studerat exempelvis lycka, socionomer som studerat Flow i kontrast till social 
upplösning och antropologer som studerat exempelvis ritualer. Flow har även tillämpats praktiskt 
och inspirerat vid utformning av experimentella kursplaner i skolan, utformning av fritidsprodukter, 
utbildning av affärsmän samt för att skapa metoder och idéer inom ungdomsvården och för 
pensionärsaktiviteter (Csikszentmihalyi, 1990). Samtidigt som Flow utforskats och tillämpats flitigt 
genom åren visar tidigare forskning att begreppet fortfarande kan uppfattas som diffust och svårt att 
få grepp om (Swann et al., 2012; Seifert & Heddersons, 2012). Vidare visar även tidigare forskning 
på förekomsten av Flow inom en mängd olika aktiviteter så som idrotter (Russell, 2001), musik 
(Freer, 2009), skola (Beard & Hoy, 2010), jobb (Fullagar & Kelloway, 2009) och även i det 
vardagliga livet (Collins, Sarkisian & Winner, 2009). Det har även påvisats att Flow kan spela en 
viktig roll för lyckade prestationer, framförallt inom idrotten (Bakker, Oerlemans, Demerouti, Slot 
& Ali, 2011).

Till skillnad från de flesta idrotter, där fysiska och mentala förmågor enbart är beroende av 
människan och dennes beslut och respons, är ridsporten till stor del beroende av interaktionen 
mellan hästen och ryttaren samt ekipagets ömsesidiga samarbete för en framgångsrik 
idrottsprestation (Beauchamp & Whinton, 2005). Således torde det vara av intresse att undersöka 
hur ryttare upplever Flow samt hur ryttare upplever samspelet inom ekipaget för att få ytterligare 
klarhet över området och för att öka kunskapen om ett ämne som fler ryttare skulle gynnas av att ha 
kännedom om. 

Begreppsdefinition
De två för arbetet mest aktuella definitionerna av begreppet Flow är en grundläggande, generell
definition av Mihaly Csikszentmihalyi (1990) och en idrottsinriktad definition som
Csikszentmihalyi tagit fram tillsammans med Susan A. Jackson som lett forskningen om Flow inom
idrott (Csikszentmihalyi & Jackson, 1999).

      Flow
Csikszentmihalyi (2003) definierar Flow som en givande optimal upplevelse tillika ett
sinnestillstånd där individen upplever en känsla av att allting faller på plats, fullständigt fokus på
uppgiften och kontroll samtidigt som ageranden uppfattas automatiserade. Utmaningen absorberar
individens sinnen, känslor och tankar, och allt annat utesluts (Mihaly Csikszentmihalyi, 2003).
Csikszentmihalyi menar att man vid dessa sällsynta tillfällen upplever en känsla av upprymdhet,
njutning och lycka som sparas i minnet som en påminnelse för hur livet borde vara
(Csikszentmihalyi, 1990).

Csikszentmihalyi och Jackson (1999) menar i sitt samarbete att sport- och idrottssammanhang
presenterar en speciell möjlighet för Flow-upplevelser och definierar Flow som en harmonisk
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upplevelse där kroppen och alla sinnen arbetar tillsammans helt obesvärat och att individen lämnas
med en känsla av att något speciellt just inträffat. Betoning läggs på fokusering och glädje i Flow-
upplevelsen. Flow lyfter en upplevelse från ordinär till optimal, och även om många associerar
Flow med att vinna eller att slå personligt rekord så är Flow inte på något vis beroende av sådana
lyckade resultat (Jackson & Csikszentmihalyi, 1999).

      Ridsport
Nationalencyklopedin (1994) definierar ridsport som en hästsport där samspelet inom det enskilda 
ekipaget fäller utslaget. Hoppningen är ridsportens största gren och inriktningen för 78 % av de 
Svenska ryttarna (Svenska ridsportförbundet, 2012). Banhoppning går ut på att ekipaget felfritt ska 
ta sig över en bana av hinder i varierande antal och höjd beroende på svårighetsgrad (NE, 1994). 
Dressyren har näst flest anhängare i Sverige och är tävlingsinriktningen för 19,5 % av ryttarna 
(Svenska ridsportförbundet, 2012). I dressyren ska ryttaren visa upp hur lydig hästen är genom att 
ekipaget utför olika rörelser i ett förutbestämt mönster där strävan är att ryttarens inverkan på hästen 
ska vara näst intill omärkbar (NE, 1994). Fälttävlan räknas som den mest krävande av ridsportens 
discipliner (NE, 1994). Ekipaget prövas då i både banhoppning, dressyr och även terrängritt där 
uppgiften är att hoppa ett antal fasta hinder över ett stort område på tid. Fälttävlan står endast för 2 
% av de Svenska ryttarnas tävlingsinriktning (Svenska ridsportförbundet, 2012). De medel ryttare 
använder för att inverka på hästen kallas hjälper och till dessa räknas handen via tyglarna, 
skänklarna som är ryttarens ben, sitsen som kan variera beroende på disciplin och rösten. Inom 
samtliga av ridsportens grenar tävlar män och kvinnor mot varandra på samma villkor. 

Teoretisk referensram
Nedan presenteras Csikszentmihalyi's holistiska perspektiv på de nio dimensionerna (se Figur 1) av
Flow (Jackson & Csikszentmihalyi, 1999), vilket syftar till att förklara de beståndsdelar som
interagerar för att skapa en Flow-upplevelse.

Figur 1. De nio dimensionerna av Flow. Fritt tolkat av Jackson & Csikszentmihalyi (1999).
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Utmaning-färdighetsbalans
Denna första dimension av Flow kallas den gyllene regeln för att betona dess vikt (Jackson &
Csikszentmihalyi, 1999). För att uppleva Flow räcker det inte att individen har tillräcklig
färdigheter för att möta utmaningen, både utmaningen och de krävda färdigheterna behöver vara så
avancerade att individen måste överträffa sig själv för att lyckas. Balansen är nyckelordet i den här
dimensionen. Om utmaningen uppfattas hög och färdigheten låg kommer individen med största
sannolikhet bli stressad och drabbas av ängslan eller oro eftersom kraven som ställs är orimliga. Om
utmaningen uppfattas låg och färdigheten hög kommer det antagligen leda till att individen blir
uttråkad, och om båda faktorerna är låga riskerar det att leda till till apati (Csikszentmihalyi, 2003).
För att illustrera denna balans har Flowkvadraten (Jackson & Csikszentmihalyi, 1999) tagits fram,
se Figur 2.

Figur 2. Flowkvadraten. Fritt tolkat av Jackson & Csikszentmihalyi (1999).

Sammanslagning av handling och medvetandet
Jackson och Csikszentmihalyi (1999) beskriver den andra dimensionen som att den står för känslan
av att kroppen och alla sinnen smälter samman. Denna enighet bidrar även till upplevelsen av att
alla rörelser börjar ske helt utan ansträngning, nästan lika automatiskt som att andas. Det är denna
process, när kroppen och alla sinnen presterar på gränsen av sin förmåga men ändå gör detta så
enkelt och lätt, som individen blir helt uppslukad av vad hon eller han gör och fokuseringen är så
stark att inget annat syns eller hörs, det enda som finns är uppgiften. När Flow upplevs på det här
sättet kan prestationen vara näst intill övermänsklig, men ändå upplevs den genomföras helt utan
ansträngning. Att minnas dessa ögonblick kan vara mycket motiverande för individen och ge en klar
bild över det optimala tillstånd man hoppas få uppleva igen.

Tydliga mål
Mål har en förmåga att rikta handlingar och ingiva fokus (Jackson & Csikszentmihalyi, 1999). För
Flow är det viktigt med tydliga mål, att individen vet precis vad som krävs i förväg och exakt vad
han eller hon ska göra. När individen har en klar bild över vad som ska göras finns det inget
utrymme för tveksamhet eller funderingar, vilket i sin tur lämnar plats för klarare fokus och hjälper
till att undvika distraktion.

Tydlig feedback
Den sorts feedback Jackson och Csikszentmihalyi (1999) syftar till här är den direkta feedback eller
information individen får efter en handling. Feedbacken i sig kan vara till synes helt ointressant, 
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men informationen är mycket värdefull genom det symboliska budskap den står för, nämligen att
individen lyckats uppnå sitt mål alternativt har kommit en bra bit på vägen mot målet. Sådan
vetskap skapar ordning i medvetandet, och nästan all feedback kan vara njutbar så länge den logiskt
hänger samma men ett mål (Csikszentmihalyi, 2003).

Koncentration
När målen och feedbacken är tydlig, handling och medvetandet sammanslagna och balansen mellan
färdighet och utmaning optimal krävs fortfarande en hel del uppmärksamhet riktat mot det som ska
genomföras (Jackson & Csikszentmihalyi, 1999). Koncentration är en av de mest påtagliga
komponenter för Flow och den idrottare nämner oftast. Förmågan att stänga ute allt distraherande
som händer omkring prestationen är allt annat än lätt, men det är en viktig färdighet att mästra för
att uppleva Flow.

Känsla av kontroll
Liksom upplevelsen av att vara oövervinnerlig kan känslan av kontroll fria individen från rädslan att
misslyckas och istället stärka känslan av att ingenting är omöjligt (Jackson & Csikszentmihalyi,
1999). Att uppleva denna känsla av kontroll kommer ifrån att individen känner att han eller hon har
den färdighet som uppgiften kräver. Det resulterar i sin tur i att oro för olika möjligheter, och då
framförallt negativa möjligheter, utesluts och aldrig eller mycket sällan existerar samtidigt som
Flow.

Förlorad självmedvetenhet
När en individ är tillräckligt uppslukad av en aktivitet finns det inte längre utrymme i
uppmärksamheten för det förflutna, för framtiden eller ens för att reflektera över det egna jaget
(Csikszentmihalyi, 2003). Förlorad självmedvetenhet innebär att individen slutar oroa sig för sig
själv och alla bekymmer försvinner tillsammans med eventuella negativa tankar. När individen inte
längre behöver oroa sig för sig själv sparas både uppmärksamhet och energi som istället kan riktas
mot uppgiften. Efter Flow-upplevelsen är oftast perceptionen av det egna jaget starkare och mer
positiv än innan (Jackson & Csikszentmihalyi, 1999).

Förändrad tidsuppfattning
Tiden är en ständig begränsning av vardagen och något människan har ett starkt behov att ha
kontroll över (Jackson & Csikszentmihalyi, 1999). Flow har potentialen att befria oss från
tidspressen. Generellt uppfattar de flesta att Flow gör att tiden går fortare, timmar känns som
minuter. Denna uppfattningen av tid är vanligast vid aktiviteter som tar många timmar att
genomföra, men som genom Flow-upplevelsen uppfattas ta betydligt kortare tid. En del individer
upplevelser dock att tiden istället går långsammare vilket kan leda till uppfattningen att han eller
hon har all tid i världen på sig att utföra uppgiften.

Den autoteliska upplevelsen
En autotelisk upplevelse är något man gör endast för sakens skull och inte för att man förväntar sig
någon slags fördel eller framtida belöning (Csikszentmihalyi, 2003). Det är själva handlingen i sig
som är belöningen. Upplevelsens drivkraft kommer endast inifrån och yttre motivation eller
omständigheter spelar ingen som helst roll. Det är framförallt denna dimension som gör Flow så
lockande, och anledningen till att man vill uppleva det igen och igen (Jackson & Csikszentmihalyi,
1999).
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Tidigare forskning
Här presenteras forskning om Flow inom idrott (Swann et al., 2012), jobb (Mäkikangas, Bakker,
Aunola & Demerouti, 2010), skola (Beard & Hoy, 2010), konstformer (Sinnamon, Moran &
O'Connells, 2012) och vardagen (Ullén, Manzano, Almeida, Magnusson, Pedersen, Nakamura,
Csíkszentmihályi & Madison, 2012) samt ett urval av den idrottspsykologiska forskning som hittills 
genomförts inom ridsporten (Beauchamp & Whinton, 2005).

Idrottspsykologi inom ridsporten
Tenenbaum, Lloyd, Pretty och Hanins (2002) studie undersökte ryttares (n = 40) förmåga att 
retrospektivt uppskatta sina emotioner och tankar inför en tävling. Studien visade att även om 
intensiteten i vissa emotioner avtog med tiden så höll sig förmågan att rapportera sina förberedelser 
och emotioner inför tävling märkbart stabil. I synnerhet de frågor som berörde hästen rapporterades 
konsekvent korrekt. Att få se på videoinspelningen påverkade inte resultatet alls, och de emotioner 
som avtog med tiden var enbart positiva. Rapporterna rörande negativa emotionerna var näst intill 
lika stabila som de rörande hästen. Även Trotter och Endlers (1999) studie undersökte ryttare (n = 
82) inför tävling, närmare bestämt ryttares upplevelse av ängslan och oro i stressiga och icke-
stressiga situationer. Studiens resultat visade att ryttarna upplever signifikant mindre ängslan i icke-
stressfulla miljöer, som dagliga rutiner, än i stressiga miljöer, exempelvis tävlingssituationer. 

Inom samma område undersökte Wolframm, Shearman och Micklewrights (2010) ryttares (n = 23) 
humör och sinnesstämning innan tävling eftersom emotionellt lugn ibland anses avgörande i 
ridsporten. Den enda sinnesstämningen som visade sig vara nära en signifikant nivå var förvirring, 
och då mer hos mindre erfarna ryttare än hos ryttare på avancerad nivå. Detta höga värde av 
förvirring skulle kunna påverka ekipagens prestation negativt då förvirring inte är ett gynnande 
sinnestillstånd, samtidigt som de lägre nivåerna hos avancerade ryttare påvisar att denna känsla av 
förvirring kommer sjunka i takt med att erfarenheterna och självförtroendet ökar. I linje med 
Wolframm et al. (2010) jämför Meyers och Bourgeois (1999) ryttare  på olika nivåer (n = 54) i sin 
studie av ryttares humör, sinnestillstånd och psykologiska färdigheter. Det påvisades att elitryttarna 
upplevde en signifikant högre förmåga att hantera ängslan och oro än ryttarna strax under elitnivå 
och att män upplevde högre självförtroende men lägre motivation än kvinnor. Förutom dessa fynd 
var det inte någon signifikant skillnad mellan ryttarnas sinnesstämning och psykologiska färdigheter 
vad det gäller rank, disciplin eller kön.

Beauchamp och Whinton (2005) undersökte fälttävlansryttares perception av sin egen (self-
efficacy) och sin hästs (other-efficacy) förmåga 30 minuter innan ekipaget ska prestera i 
tävlingssituationens tre olika moment samt undersöka denna uppskattning i relation till den senare 
prestationen. I dressyren visades att både self-efficacy och other-efficacy kunde förklara unika 
variationer i dressyrprestationen, men i hoppningen och terrängritten fanns inget samband mellan 
ryttarnas uppskattningar och den senare prestationen. Studiens resultat indikerar således att Self-
efficacy kan vara en viktig indikator på prestation inom idrott, och att other-efficacy kan visa sig 
vara en viktig indikator för en presterande dyads beteende. 

Flow inom idrotten
Swann et al. (2012) har gjort en sammanställning av den litteratur som idag finns om Flow inom 
elitidrott med syftet att få svar på hur Flow upplevs, hur Flow uppstår och hur kontrollerbart Flow 
är. Sammanställningen visade att vissa dimensioner av Flow upplevs mer konsekvent än andra, 
vilket antingen skulle kunna betyda att informanterna upplevt men ej uppfattat de övriga 
dimensionerna eller att alla de nio dimensionerna inte nödvändigtvis måste upplevas. Vidare påvisar 
resultaten i Swanns et al. (2012) studie att de främsta faktorerna som ansågs påverka uppkomsten av 
Flow var fokus och tankar eller emotioner som antingen kunde vara optimala eller negativa, att 
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Flow skulle kunna vara kontrollerbart i en viss utsträckning samt att exempelvis fysiologins 
betydelse för Flow behöver utforskas mer. I linje med Swann et al. (2012) visar Russells (2001) 
studie av collegeanslutna idrottsutövare inom både individuella och lagsporter att de faktorer som 
hjälpte Flow mest var en optimal förberedelseplan, självförtroende och positiva tankar, optimala 
fysiska förberedelser, att prestationen kändes bra, fokus, optimala miljöförutsättningar, positiv 
interaktion mellan tränaren och laget, optimal upphetsning inför tävlingen och motivation för att 
prestera. De faktorer som förhindrade Flow mest var icke optimalt självförtroende/positiva tankar, 
icke optimala fysiska förberedelser, dålig prestation, olämpligt fokus, icke optimal miljö, negativ 
interaktion i laget, för mycket upphetsning inför tävlingen och dålig motivation. De faktorer som 
ansågs störa Flow i störst utsträckning var när man pressar sig själv och tvivlar på den egna 
förmågan, icke optimalt fysiskt tillstånd, prestationsfel, olämpligt fokus, icke optimal miljö och 
problem med lagprestationen. Detta styrks även av Hodge, Lonsdale och Jacksons (2009) studie av 
elitidrottare (n = 201) som visade att det finns ett samband mellan idrottares engagemang till sin 
sport och strävan efter att tillfredsställa de mest grundläggande behoven människor har. Framförallt 
rör detta grundbehoven att känna sig kompetent samt förmåga till självstyre. Vidare visar studien att 
det finns ett starkt positivt samband mellan idrottares engagemang till sin sport och Flow, vilket i 
sin tur indikerar att positiva tankar och känslor kopplade till idrottarens upplevelse av sitt 
idrottsutövande skulle kunna leda till en ökad frekvens av Flow-upplevelser (Hodge et al., 2009). 

Tidigare studier påvisar delade meningar angående förmågan att kontrollera Flow då elitidrottare 
visade sig uppleva denna förmåga i större utsträckning (Swann et al., 2012) än de collegeelever som 
Russell (2001) undersökte, samt att elitidrottare beskrivit Flow med en större ordvariation vilket 
troligen beror på att idrottare på elitnivå har en bredare referensbas att utgå ifrån. Ytterligare resultat 
från Russells (2001) studie styrker Csikszentmihalyi's (2003) genomgående slutsatser att Flow 
beskrivs på snarlika sätt av olika människor i skilda situationer och förutsättningar (Russell, 2001).

Flow inom individuella idrotter
Schüler och Brunner (2009) genomförde tre studier på maratonlöpare (N= 286) med syftet
att belysa relationen mellan Flow och idrottsliga prestationer. Studien visade att det fanns en
koppling mellan förekomsten av Flow under ett lopp och motivation för framtida lopp, men att
Flow inte är direkt kopplat till prestation. Även Seifert och Hedderson (2012) studie, i vilken inre 
motivation och Flow undersöktes, rapporterar kopplingar mellan de två fenomenen. Informanterna i 
studien höll på med skateboardåkning av främst tre grundläggande anledningar, tillfredsställelse, 
utmaningen och frihetskänslan. Samtliga anledningar förknippas med inre motivation som 
definieras som när man gör något helt av egen fri vilja eller endast för att det är roligt (Seifert och 
Heddersons, 2012), vilket även går i linje med Jackson och Csikszentmihalyi's (1999) definition av 
den autoteliska upplevelsen. Nämnas bör även att, som tidigare studier visat (Swann et al., 2012), 
kommer Seifert och Heddersons (2012) studie av skateboardåkare fram till att endast fyra av de nio 
dimensionerna rapporteras av informanterna. Skateboardåkarna menade att Flow var en subjektiv 
intensivt känslosam upplevelse, känslan av att bli bortkopplad från omvärlden, ett tillfälle när man 
klarade av att göra de allra svåraste tricken och upplevelsen förknippades även med djup 
koncentration (Seifert och Heddersons, 2012).

En studie med en annan riktning är Jackson, Thomas, Marsh och Smethursts (2001), som bland 
annat undersökte relationen mellan Flow och prestation hos orienterare, cyklister och surfare. 
Studien påvisade kopplingar mellan Flow och prestation, den starkaste av dessa mellan Flow och 
självuppskattad prestation, vilket även visade sig kunna förutses av Flow-dimensionerna utmaning-
färdighetsbalans och den autoteliska upplevelsen. En studie i samma linje är Nicholls, Poltnan och 
Holts (2005) som undersökte effekterna av tillämpningen av visualisering på intensiteten och 
frekvensen av Flow-upplevelser och golfprestation. Studien visade att tre av fyra deltagare ökade 
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medelvärdet av Flow-intensiteten, och fyra av fyra deltagarna ökade medelvärdet av Flow-
frekvensen. Även deltagarnas prestation och förmåga att visualisera rapporterades ha ökat under 
studietiden. Således rapporteras att en väl tillämpad och individualiserad visualiseringsövning kan 
bidra till att både prestationen och sannolikheten för Flow-upplevelser ökar. 

Flow inom lagidrotter
Bakker et al. (2011) undersökte förhållandet mellan miljöresurser, Flow och prestation bland unga 
Holländska fotbollsspelare. Totalt 398 spelare och tränare från 45 lag deltog och studien visade att 
lagen upplevde Flow i större utsträckning i matcher där de vann eller spelade oavgjort än när de 
förlorade. Vidare visade studien även att miljöresurser som prestationsfeedback och stöd från 
tränaren var en god indikator på upplevelser av Flow under matchens gång. Likaså fanns det en 
koppling mellan Flow och både spelarnas egen uppskattning och tränares uppskattning av 
prestationen. Studien påvisar således ett samband mellan Flow och prestation, vilket även styrks av 
Jackson et al. (2001) samt Nicholls et al. (2005). En annan snarlik studie är Pain, Harwood och 
Andersons (2011), som ville hjälpa fotbollsspelare att bättre förstå effektiviteten i att tillämpa 
visualisering och användandet av musik inför matcher för att gynna Flow-upplevelser och 
prestationen. Studien visade att kombinationen av musik och visualieringen hade en signifikant 
effekt på Flow och den uppskattade prestationen. Visualisering och musik var för sig påvisade 
inkonsekventa resultat, men kombinationen av de båda påverkade alltså både Flow-upplevelserna 
och spelarnas egen uppskattade prestationen positivt.

Flow inom andra områden
Beard och Hoy (2010) studie undersökte Flow hos grundskolelärare. Både Jackson-Marsh's modell 
och Quinn's modell testades för att avgöra vilken som bäst tillämpades samt beskrev Flow hos 
grundskolelärare. Resultaten visade att Jackson-Marsh's modell var den bästa av de två  vilket är 
intressant med tanke på att modellen är inriktad på sport och idrott. Vidare undersöktes även 
sambandet mellan Flow och optimism som visade sig vara signifikant och positivt, alltså att ju mer 
optimism som upplevdes ju mer Flow upplevdes. Detta stämmer överrens med Fullagar och 
Kelloways (2009) studie om Flow, arbete och subjektivt välmående hos arkitekturstudenter som 
påvisade ett samband mellan Flow och positivt humör. Denna studie visade även att förekomsten av 
Flow till 74 % beror på situationens karaktär, och att uppgifter som kräver skicklighet och självstyre 
var kopplade till Flow. Även Mäkikangas et al. (2010) studie av anställda på ett bemanningsföretag 
går i linje med Fullagar och Kelloway (2009) samt Beard och Hoy (2010) genom att påvisa negativa 
samband mellan Flow och utmattning, vilket innebär att en stor risk för utmaning även innebär en 
liten risk för Flow. 

Sinnamon et al. (2012) undersökte Flow hos två olika typer av musiker, en grupp
på elitnivå och en grupp på en amatörmässig nivå. Studien visade att hela 95 % av elitmusikerna 
och 87 % av amatörmusikerna upplevde Flow ofta eller alltid när de spelade. Det som gör detta 
något problematiska är att även om informanterna uppskattade den totala Flow-upplevelsen med så 
pass höga poäng fick de nio dimensionerna av Flow väldigt olika värden. Detta tolkas som att inte 
alla Flow-dimensioner bidrar likvärdigt till det fullständiga upplevelsen av Flow för musikerna i 
studien, men poängteras bör att alla dimensioner ändå värderades som betydelsefulla.
Även Martin och Cutler (2002) kom i sin studie av skådespelare fram till att samtliga dimensioner 
var relevanta. Informanterna ansåg även skådespeleri som mycket utmanande samtidigt som de 
ansåg sig själva som mycket skickliga och det rapporterades i snitt fyra Flow-upplevelser per år, 
vilket stämmer väl överens med Flow's utmaning-färdighetsbalans samt Flowkvadraten. Sinnamon 
et al. (2012) påvisade att Flow upplevs relativt ofta redan på amatörnivå, vilket innebär att 
musiklärare bör stötta och söka efter Flow-upplevelser även hos nybörjare. Även Freer (2009) tar 
upp vikten av ledaren/lärarens feedback för Flow-upplevelser, då denna värderades högt av 
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informanterna, och att denna inte kan ersättas utan endast kompletteras av betyg. Freer (2009) 
genomförde en studie om körsång med sex pojkar på en internatskola. Studien visar att under en 
Flow-upplevelse är musiken eller sången som individen skapar inte skild från den som skapas av 
hela kören och individer känner möjligheten att anpassa sin sång i respons till den sång som 
uppkommer omkring dem. Flow verkar dessutom förekomma i större utsträckning under ett 
musikstyckes final. Martin och Cutler (2002) studie undersökte skådespelares erfarenheter av Flow, 
samt deras motivationsegenskaper. Studien visade på två korrelationer, mellan Flow och inre 
motivation till att uppleva stimulans samt Flow och inre motivation till att åstadkomma något. 
Visade påvisades även att Flow hade en starkare koppling till inre motivation än till yttre, och ingen 
koppling alls till amotivation. Någon signifikant koppling mellan Flow och erfarenhet fanns inte 
och informanternas motivationsegenskaper föreslår en positiv motivationsprofil.

Ullén et al. (2012) genomförde en studie av samband mellan Flow, personlighet och intelligens. 
Det visade sig att det fanns en negativ korrelation mellan benägenhet för Flow och neuroticism
och en positiv korrelation mellan benägenhet för Flow och samvetsgrannhet. Det fanns ingen
korrelation mellan benägenhet för Flow och intelligens. Således visades att det fanns en koppling
mellan benägenhet för Flow och personlighet, men inte mellan Flow och intelligens. En studie med
en annan slutsats är Collins et al. (2009) där förekomsten av Flow hos seniorer undersöktes. Denna 
studie visade på att det inte var något signifikant samband mellan upplevd lycka och förekomsten 
av Flow, däremot fanns ett samband till kvaliteten på Flow. Kvinnor visade sig uppleva Flow av 
högre kvalitet än män samt att de yngre informanterna upplevde Flow i större utsträckning än de 
äldre. Majoriteten visade att de mycket väl förstod Flow-konceptet och rapporterade minst en Flow-
upplevelse under de sju studieaktuella dagarna.

Sammanfattning och syfte
Inga publicerade artiklar om Flow inom ridsporten hittades när sökningar genomfördes på 
PsycINFO, Academic search elite och ScienceDirect. Överlag framgår det vara få Flow-studier 
genomförda på specifika idrotter även om forskningen på idrott och sport som generellt område är 
måttlig (Schüler och Brunner, 2009; Swann et al., 2012). Tidigare forskning visar på förekomsten 
av Flow inom en mängd olika aktiviteter så som musik (Freer, 2009) och skola (Beard & Hoy, 
2010), och den idrottspsykologiska forskning som hittills gjorts inom ridsporten handlar nästan 
uteslutande om ryttares upplevelser inför tävling och/eller psykologiska faktorers inverkan på 
prestation (Tenenbaum et al., 2002; Meyers & Bourgeois, 1999). 

Föreliggande studie genomförs med tanke på att ridsporten skiljer sig från de flesta andra sporter i 
och med att både människa och djur, samt samspelet mellan dessa individer, är avgörande för om en 
prestation lyckas eller ej (Beauchamp & Whinton, 2005). Således är studiens syfte att undersöka 
ryttares upplevelse av Flow.

Frågeställning
− Hur upplever ryttare Flow?
− Hur upplever ryttare samspelet inom ekipaget under Flow-upplevelsen?

Metod

Deltagare
I studien deltog tio informanter, samtliga var kvinnor i åldrarna 17 till 26 år (M = 18.7, SD = 1.48) 
med en eller flera egna hästar. Fördelning gällande disciplin såg ut enligt följande; fyra hoppryttare, 
tre dressyrryttare, två fälttävlansryttare och en som ej tävlar aktivt. Majoriteten av deltagarna har 
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ridit sedan mycket ung ålder och rider i dag mer är tio timmar per vecka. Tävlingserfarenheten för 
gruppen sträcker sig från ingen alls till internationell nivå. Kriterier för deltagande var att a) 
informanten red aktivt flera timmar per vecka och att b) informanten höll på med hoppning, dressyr 
eller fälttävlan.

Instrument
En semi-strukturerad intervjuguide utvecklades utifrån Csikszentmihalyi's holistiska perspektiv på 
de nio dimensionerna av Flow (Jackson & Csikszentmihalyi, 1999). Intervjuguiden syftar till att 
utforska informanternas subjektiva upplevelse av Flow samt samspelet mellan häst och ryttare 
under Flow-upplevelsen. Intervjuguiden (se bilaga 1) bestod av två delar: (1) Demografiska frågor; 
sex inledningsfrågor (Hur gammal är du?, Hur länge har du ridit?) användes för att få 
grundläggande kännedom om informanterna och för att informanterna skulle få en idé om hur 
intervjusituationen skulle komma att te sig. (2) Informanternas upplevelse av Flow; nio frågor (Kan 
du berätta om din upplevelse av 'när allting flyter på'? Kan du beskriva hur du upplever samspelet 
mellan dig och hästen 'när allt flyter på'?) följt av ett antal följdfrågor som ställdes för att ta reda på 
hur informanterna upplever Flow samt hur samspelet mellan dem själva och hästen upplevs vid 
Flow-tillfällen. Intervjuguiden avslutandes med två frågor om hur det känns efter en upplevelse av 
Flow, och en uppskattning av hur ofta informanterna upplever Flow.

Procedur
En pilotintervju genomfördes med syftet att pröva om intervjuguidens frågor var relevanta till 
studiens syfte. Tre idrottsligt aktiva kvinnor i tjugoårsåldern fick svara på intervjufrågorna samt ge 
sina synpunkter på hur intervjuguiden kunde förbättras. Samtliga tre intervjuades samtidigt för att 
skapa möjligheter till diskussion mellan informanter och författaren kring hur intervjuguiden kunde 
korrigeras för att möta de tilltänkta informanterna på bästa sätt. Detta visade sig vara en effektiv 
metod och en mindre justering av flertalet frågor gjordes. 

Kontakt togs genom ett bekvämlighetsurval med en gymnasieskola som erbjuder elever en 
Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) med inriktning på ridsport för att boka intervjuer. Innan 
intervjuerna ägde rum informerades skolans rektor samt ansvarig tränaren om studiens syfte och 
deltagarnas rättigheter för att sedan skriva under och intyga sitt samtycke (se bilaga 2), detta 
eftersom flertalet informanter var under arton år gamla. Därefter genomfördes intervjuer med sju 
elever på deras skola efter att samtliga tagit del av informationen angående studiens syfte, 
deltagarens rättigheter, en definition av Flow och skrivit under enskilda samtycken (se bilaga 3). 
Av dessa sju informanter var det ingen som satsade på disciplinen Fälttävlan, därför använde sig 
författaren av sitt kontaktnät för att finna fälttävlansryttare som uppfyllde kriterierna för att 
medverka i studien. Två fälttävlansryttare och en hoppryttare hittades på detta vis, och efter 
delgiven information samt signerat samtycke genomfördes intervjuer hemma hos informanterna. 
Intervjuerna spelades in och tog mellan 20 – 45 minuter att genomföra.

Etik
Föreliggande studie följer Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Deltagarna i studien blev informerade om studiens syfte samt deras 
rättigheter genom att få detta presenterat både muntligt inför varje enskild intervju och skriftligt 
genom samtyckesblanketten (se bilaga 3). I det informerade samtycket framgick att all medverkan 
var frivillig och kunde avbrytas när än informanten så önskade. Det framgick även att all 
information skulle komma att behandlas konfidentiellt och att samtalen skulle spelas in och 
transkriberas men att informanternas namn skulle ersättas med en siffra för att hålla deras 
deltagande konfidentiellt. 
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Analysmetod
En kvalitativ innehållsanalys användes i föreliggande studie. Watt Boolsen (2007) menar att det 
finns många sätt att försöka bringa ordning i kaos i det kvalitativa analysarbetet. Akademisk text 
ställer krav på transparans och med hjälp av innehållsanalysens visuella tabeller uppnås detta (Watt 
Boolsen, 2007). Tidigare behandlade innehållsanalyser den objektiva, systematiska och kvantitativa 
beskrivningen av vad texten i fråga säger, det direkt synliga och de självklara komponenterna var 
det som påvisades (Graneheim & Lundman, 2004). På senare tid har analysmetoden expanderat och 
inkluderar nu även en tolkning av det texten berättar om, relationsaspekten och den underliggande 
meningen i det som sägs. Analysen genomfördes i sju steg som redovisas nedan:

Steg 1: Samtliga tio intervjuer transkriberades och lästes igenom flera gånger för att skapa en klar 
helhetsbild över materialet.
Steg 2: Två övergripande teman bestämdes utifrån studiens frågeställningar.
Steg 3: Meningsenheter av relevans för särskilda frågor samt meningsenheter som inte var i direkt 
anknytning till någon fråga men ändå av relevans markerades, och irrelevant data exkluderades.
Steg 4: Utifrån dessa meningsenheter skapades sedan kondenserade meningsenheter, vilket innebär 
att de förkortas utan att innebörden påverkas (Graneheim & Lundman, 2004).
Steg 5: De lika eller liknande kondenserade meningsenheterna lades samman och bildade 
sammanfattande meningskoder (Graneheim & Lundman, 2004).
Steg 6: Meningskoder med samma innebörd lades ihop och bildade underkategorier.
Steg 7: Slutligen sorterades underkategorierna in i kategorier som delvis utgick från studiens 
teoretiska ramverk och kategorierna placerades in under de två förutbestämda teman. 

Resultat
Resultatet i föreliggande studie redovisas i två delar baserat på studiens syfte och två frågeställning. 
Dessa delar är; Ryttares upplevelse av Flow och Ryttares upplevelse av samspelet inom ekipaget 
under Flow-upplevelsen.

Ryttares upplevelse av Flow
Det återfanns likheter i samtliga informanters svar på frågorna rörande deras upplevelser av Flow 
och totalt 269 meningskoder kunde slutligen delas in i 9 kategorier (se bilaga 4); Utmaning-
färdighetsbalans (32 meningskoder), Sammanslagning av handling och medvetandet (9 
meningskoder), Tydliga mål (30 meningskoder), Tydlig feedback (22 meningskoder), Koncentration 
(51 meningskoder), Känslan av kontroll (30 meningskoder), Förlorad självmedvetenhet (2 
meningskoder), Förändrad tidsuppfattning (13 meningskoder) och Den autoteliska upplevelsen (80 
meningskoder). Nedan presenteras varje enskild kategori med tillhörande underkategorier och 
beskrivande citat.

       Utmaning-färdighetsbalans
Denna kategori består av tre underkategorier; Att lyckas, Perceptionen av stundens allvar och Att 
göra något svårt. Den första underkategorin Att lyckas består av 13 meningsenheter och innebär att 
ryttarna associerar Flow med att prestera på gränsen av sin förmåga och verkligen tänja på 
gränserna eller att klara av något som är svårt. ”För mig händer det nog när det är sådana, när jag 
inte förväntar mig någonting, när jag liksom kanske tror att det här är på gränsen för oss” 
(Intervjuperson 8). En annan ryttare beskriver det enligt följande; 

Själv tänker jag att, men jag är inte så bra på att rida, jag kan inte göra galoppombyten och 
sånt där, men sen när man väl gör det så känns det ju som om man har kontroll, även om det 
är utanför mina egna mål, utanför vad jag själv tycker att jag kan. (Intervjuperson 4)
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Andra underkategorin Perceptionen av stundens allvar innehar 10 meningskoder och förklarar att 
ryttarna känner av situationens press och är mycket väl medvetna om att det ofta är en prövning de 
står inför vid en Flow-upplevelse. Samtidigt beskrivs upplevelsen av en stark beslutsamhet att anta 
den svåra utmaningen; ”Jag tror mycket berodde på att det var så himla himla svårt, på gränsen till 
ohanterbart och ändå hade jag den där beslutsamheten att prova” (Intervjuperson 10). Sista 
underkategorin Att göra något svårt har 9 meningskoder och betyder att ryttarna finner Flow när de 
gör något utmanande, svårt eller tekniskt svårt. ”Det man gör är inte fysiskt lätt, snarare riktigt 
svårt, men mentalt är det lätt” (Intervjuperson 9). 

       Sammanslagning av handling och medvetandet
Kategorin Sammanslagning av handling och medvetandet består av två underkategorier; Känslan 
av att ryttaren och hästen smälter samman och blir ett och Känslan av att kroppen och medvetandet  
smälter samman och blir ett. Känslan av att ryttaren och hästen smälter samman och blir ett är den 
första av dessa två och består av 6 meningskoder. Detta förklarar upplevelsen av att ryttaren och 
hästen inte längre är två skilda parter, utan går samman och bildar ett. En ryttare beskriver det som 

om ekipaget blir en kentaur, en annan beskriver det enligt följande: ”Det är verkligen perfekt och 
man är liksom som ett” (Intervjuperson 6). 

Den andra underkategorin Känslan av att kroppen och medvetandet smälter samman och blir ett har 
3 meningskoder och beskriver upplevelsen av att ryttaren inte behöver tänka för att agera, utan att 
det motoriken är så samspelt med tanken att dessa arbetar obehindrat tillsammans. ”Man behöver 
liksom inte tänka så mycket, man bara gör det” (Intervjuperson 3).

       Tydliga mål
Tydliga mål består av tre underkategorier; Man har en plan och håller sig till den, Mål hjälper till  
att rikta fokus på rätt saker och Mål motiverar. Den första, Man har en plan och håller sig till den, 
svarar för 18 av kategorins meningskoder. Detta förklarar hur ryttarnas tillämpning av ett 
målsättningsarbete hjälper dem att rida och träna målinriktat samt underlättar vid planering. 
”Träningen blir ju som allra bäst om man är målmedveten och kämpar” (intervjuperson 10). En 
annan ryttare beskriver hur denna tänker kring sin långsiktiga målsättning enligt följande: ”Jag 
tänker ju på att om jag vill rida detta och då måste jag kunna göra det och det” (Intervjuperson 3). 

Den andra underkategorin Mål hjälper till att rikta fokus på rätt saker innehar 6 meningskoder och 
beskriver hur målen både hjälper ryttarna att fokusera bättre på uppgiften och hjälper dem att riktiga 
bort fokus från det som är dåligt till det som är bra. En ryttare förklara att målen ”får en att fokusera 
bättre. Fokusera på det som är viktigt” (Intervjuperson 5). Tredje underkategorin är Mål motiverar, 
som består av 6 meningskoder och förklarar hur ryttarna finner att målen både motiverar och 
inspirerar. En ryttare beskriver hur  ett tydligt mål motiverar och driver denna eftersom ”Man gör ju 
sitt yttersta för att nå det” (Intervjuperson 7).

      Tydlig feedback
Denna kategori består av två underkategorier; Bekräftelse av den egna förmågan och Övertygelse  
att man klarar uppgiften. Bekräftelse av den egna förmågan innehar 14 meningskoder och är den 
första underkategorin. Detta innebär att ryttarna under prestationens gång upplever sig ha förmågan 
att klara uppgiften de tagit sin an, även om de kanske tvekade inför den. ”Och så kände jag att 
hästen är på hugget, han fattar grejen (…) då får jag lite det där med att, jag men vi kanske klarar 
det här” (Intervjuperson 8). En annan ryttare menar att känslan av stolthet infinner sig och en annan 
beskriver upplevelsen av att känna sig skicklig. 
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Den andra underkategorin Övertygelse att man klarar uppgiften har 8 meningskoder och förklarar 
att ryttarna anser det viktigt att prestationen inleds framgångsrikt. Om det går bra redan från början 
eller att man klarar av den första svårigheten, då är chanserna för en upplevelse av Flow som störts. 
”Jag vill har en bra känsla redan på första hindret, det är ganska viktigt” (Intervjuperson 6). En 
ryttare beskriver detta direkt kopplat till en Flow-upplevelse: ”När man kommer över tröskeln och 
så börjar man förstå varandra och så, då blir det positivt och då bara händer det” (Intervjuperson 8).

      Koncentration
Kategorin Koncentration består av fyra underkategorier; Fokus på uppgiften,  Det som händer runt  
omkring spelar ingen roll, Fokus på hästen och Det underlättar för koncentrationen om man är  
ensam. Fokus på uppgiften består av 17 meningskoder och innebörden av detta är ryttarna har fullt 
fokus på det de gör, i tankarna finns bara uppgiften och inget annat varken hörs eller ses. En ryttare 
beskriver det som ”Superfokus på att jag ska, jag ska, jag ska, jag ska klara det” (Intervjuperson 6) 
och en annan beskriver fokuset vid Flow-upplevelsen enligt följande: ”När det här händer så ser 
man inget, man hör inget” (Intervjuperson 9). 

Den andra underkategorin är Det som händer runt omkring spelar ingen roll och innehar 15 
meningskoder. Det handlar om att klara av att skärma av, att stänga allt annat ute och inte låta något 
störa. En ryttare beskriver denna upplevelse av djup koncentration enligt följande: ”När det går bra 
så tänker man inte på det. Då finns liksom inte domarna där, och bedömer en. Det finns ingen där 
som bedömer en, då är det bara jag och hästen” (Intervjuperson 7), en annan såhär: ”Man har sådant 
fullt fokus på det man gör att det inte spelar någon roll om det så är tusen personer på läktaren” 
(Intervjuperson 9) och en tredje på detta sätt: ”Allting bara försvinner” (Intervjuperson 6). 
Nästa underkategori består av 10 meningskoder och heter Fokus på hästen. Det handlar således inte 
bara om att klara av att hålla fokus på uppgiften för ryttaren, utan även på ekipagets andra hälft: 
”Som om man går in i en bubbla, alltså, man tänker inte på omgivningen utan då är det bara jag och 
hästen” (Intervjuperson 5). 

Det underlättar för koncentrationen om man är ensam är den fjärde underkategorin som håller 9 
meningskoder och innebär att sannolikheten för både djup koncentration och Flow är större om 
ekipaget är ensamt. ”Jag tror att, alltså, när jag känner den känslan så ska jag antingen känna mig 
ensam, att jag liksom tänker bort publiken och alla andra på tävling till exempel, eller så ska det 
vara att jag är ensam” (Intervjuperson 6).

      Känslan av kontroll
Känslan av kontroll innehar fyra underkategorier;  Upplevd kontroll,  Känslan av att vara 
oövervinnerlig, Att man inte har något att oroa sig eller vara rädd för och Delat ansvar med 
hästen. Första underkategorin Upplevd kontroll har 14 meningskoder och förklarar hur samtliga 
ryttare är överrens om att kontroll är något som starkt associeras med en Flow-upplevelse. ”Det 
handlade om fullständig kontroll” (Intervjuperson 9) menar en, och en annan förklarar kontrollens 
avgörande roll enligt följande: ”Man måste ha koll på vad som händer för att det ska kunna kännas 
så” (Intervjuperson 5). 

Andra underkategorin består av 7 meningskoder och beskriver Känslan av att vara oövervinnerlig.  
Detta innebär att känslan av kontroll är så stor att ryttarna upplever sig näst intill oslagbara och som 
om ingenting är omöjligt. ”Det känns som om man har allting i sina egna händer” (Intervjuperson 
4), en annan ryttare beskriver känslan genom att uttrycka sig enligt följande: ”Im king of the 
wooooooorld” (Intervjuperson 10). 
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Att man inte har något att oroa sig eller vara rädd för är nästa underkategori som innehar 6 
meningsenheter. Med det menas känslan av att inte behöva vara rädd för något, att alla ens problem 
och bekymmer tycks försvinna, om så bara för ett ögonblick. ”Man är inte rädd för något i hela 
världen” (Intervjuperson 9). 

Sista underkategorin rörande känslan av kontroll är Delat ansvar med hästen, som håller 3 
meningskoder. Den förklarar ryttarens upplevelse av ekipaget som ett team, och att ryttaren själv 
har full kontroll och ansvar för sina arbetsuppgifter, och litar på att hästen har kontroll och tar 
ansvar för sina. ”Jag litar på att hästen sköter sin del av ansvaret, och jag känner att jag har full koll 
på min del” (Intervjuperson 10).

      Förlorad självmedvetenhet
Kategorin Förlorad självmedvetenhet består av två underkategorier; Gör sin egen grej och  Oroar 
sig inte för sig själv. Första underkategorin Gör sin egen grej har 1 meningskod och ryttaren menar 
att denne tar avstånd till alla föreställningar och krav, och bara går in och gör sin grej. 

Den andra underkategorin med 1 meningskod är Oroar sig inte för sig själv innebär att ryttaren inte 
oroar sig för eventuella personliga tragedier som kan komma att bli utfallet vid speciellt prövande 
utmaningar. ”Jag tänkte att, aja dör jag nu så dör jag i alla fall medan jag gör något riktigt kul” 
(Intervjuperson 10).

      Förändrad tidsuppfattning
Denna kategori innehar tre underkategorier;  Tiden går fortare, Tiden går långsammare och Tiden 
förändras inte. Tiden går fortare har 7 meningskoder och detta innebär att ryttarna upplever att 
tiden går fortare än vanligt under en Flow-upplevelse och menar att den ofta till och med går för 
fort. En ryttare beskriver det enligt följande; ”Lite som om det gått längre tid än vad man först tror” 
(Intervjuperson 2). 

Nästa underkategori är att Tiden går långsammare med 5 meningskoder. Med detta menar ett antal 
ryttare istället att tiden går långsammare än vanligen vid Flow, det framgår att det även går generellt 
långsammare under hela upplevelsen och att tiden stannar upp vissa sekvenser som då känns väldigt 
långa även om det rör sig om mycket kort tid. ”Det stannar upp och går långsammare” 
(Intervjuperson 7) menar en ryttare, ”lite som slow motion är det nog tycker jag” (Intervjuperson 3) 
menar en annan. 

Sista underkategorin Tiden förändras inte står för endast 1 meningskod, och syftar till att ryttaren ej 
lagt märke till att upplevelsen av tiden skulle förändras vid Flow.

      Den autoteliska upplevelsen
Denna kategori består av sex underkategorier; Direkta effekter av hur det känns efteråt, Långsiktiga 
effekter av hur det känns efteråt, Det känns jättebra, Det är den bästa känslan som finns, Man blir  
glad och Man blir lycklig. Direkta effekter av hur det känns efteråt är den första underkategorin och 
står för 29 av meningskoderna. Den förklarar hur en Flow-upplevelse påverkar ryttarna direkt 
efteråt, och det handlar om att bli glad, nöjd och en stark önskan att få uppleva Flow igen. ”Man vill 
liksom dit igen, höja nivån och känna det igen” (Intervjuperson 1). En annan ryttare utvecklar det 
ytterligare; ”Det är nog det som gör att man fortsätter att kämpa, de gångerna man verkligen känner 
hur bra det kan bli. Det är ju det man hela tiden försöker kommer tillbaka till” (Intervjuperson 8). 

Andra underkategorin är Långsiktiga effekter av hur det känns efteråt som håller 15 meningskoder 
och syftar till att beskriva hur ryttarna upplever sig ha användning för Flow-upplevelsen även långt 
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i efterhand. Det handlar om att det skapar motivation till att fortsätta, att det är inspirerande att 
minnas och tänka tillbaka på Flow-upplevelsen och att känslan dröjer sig kvar länge. ”Det är bra att 
få en sådan wow-känsla ibland, då kan man tänka tillbaka på den när det går mindre bra” 
(Intervjuperson 7). En ryttare menar att upplevelsen av Flow blir som en bekräftelse på varför man 
sysslar med en så dyr och tidskrävande sport, och en annan att ”Man liksom ser fram emot mer, 
man vill liksom bara komma vidare” (Intervjuperson 1). 

Den tredje underkategorin Det känns jättebra svarar för 12 meningskoder och förklarar att samtliga 
ryttare var överrens om att Flow levererar en mycket behaglig känsla av välmående och av en 
ryttare beskrevs stunden enligt följande; ”Då kändes allt bara perfekt” (Intervjuperson 9). 

Fjärde underkategorin Det är den bästa känslan som finns har 10 meningkoder och beskriver hur 
ryttarna upplever en fantastisk känsla under Flow. En ryttare beskriver känslan enligt följande; 
”Man verkligen känner wow, vilken grej” (Intervjuperson 8), en annan såhär; ”Man vill bara stå och 
skrika och hoppa runt” (Intervjuperson 4). 

Den femte underkategorin Man blir glad håller 8 meningskoder och beskriver hur ryttarna känner 
glädje under Flow-upplevelsen samt hur genuint glada de blir. ”Man blir typ utmattad av glädje” 
(Intervjuperson 4). 

Sista underkategorin innehar 5 meningskoder och heter Man blir lycklig. Detta innebär att ryttarna 
beskriver känslan de har under en Flow-upplevelse som lycka. En ryttare som fick frågan om denne 

kunde sammanfatta Flow-upplevelsen med ett enda ord, svarade enligt följande ”Då skulle jag 
sammanfatta det med lycka” (Intervjuperson 1).

Ryttares upplevelse av samspelet inom ekipaget under Flow-upplevelsen
Informanterna var även mer eller mindre eniga rörande upplevelsen av samspelet mellan dem själva 
och deras hästar under Flow-upplevelsen. Totalt 110 meningskoder kunde dras från materialet och 
tre kategorier tog form (se bilaga 5); Samarbetet mellan ryttaren och hästen (79 meningskoder), 
Upplevelsen av att man passar ihop med hästen (13 meningskoder) och Kriterier för samspel (18 
meningskoder).

       Samarbetet mellan ryttaren och hästen
Denna kategori består av tre underkategorier; Kommunikationen inom ekipaget, Upplevelsen av att  
vara synkade och Samarbetet är viktigt. Den första, Kommunikationen inom ekipaget, står för 45 av 
meningskoderna. Kommunikationen belystes starkt av samtliga deltagande ryttare och det som 
ansågs definiera en fin kommunikation var att hästen och ryttaren kommunicerar med ytterst små 
hjälper, att hästen har förmågan och vill göra rätt, att det råder samförstånd inom ekipaget och att 
hästen är lyhörd. ”Man tänkte bara samling så samlade hon sig och tänkte man öka så ökade hon” 
(Intervjuperson 7). Flera ryttare beskriver hur de upplever att de känner det hästen känner, och att 
det är som om hästen näst intill kan läsa deras tankar. 

Den andra underkategorin Upplevelsen av att vara synkade håller 23 meningskoder och förklarar att 
det är viktigt att både häst och ryttare vill samma sak, att båda strävar mot samma mål. ”Det handlar 
om teamwork, att jag vet vad vi ska göra, att hon vet vad vi ska göra, att vi båda vill göra det” 
(Intervjuperson 9). En annan ryttare beskriver det enligt följande; ”Det kändes bra, att vi verkligen 
förstod varandra, att vi var lika liksom” (Intervjuperson 7). 
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Tredje och sista underkategorin Samarbetet är viktigt håller 11 meningskoder och står för vikten av 
samarbetet inom ekipaget. Det är viktigt att hästen är känslig, det är viktigt att häst och ryttare 
jobbar tillsammans och det är viktigt att båda parter tycker att det är roligt. ”Du ska bara kunna visa 
lite försiktigt vad man vill och så ska hästen svara” (Intervjuperson 1). En ryttare förklarar en del av 
sin framgång med att både ryttaren själv och hästen älskar det de gör; ”Att vi båda verkligen älskar 
det och tycker att det är så jäkla kul” (Intervjuperson 8).

       Upplevelsen av att man passar ihop med hästen
Kategorin Upplevelsen av att man passar ihop med hästen består av två underkategorier; 
Avgörande att man passar ihop och Hur samspelet känns. Avgörande att man passar ihop innehar 7 
meningsenheter och innebär att en del av ryttarna ansåg det betydande för ekipagets sannolikhet för 
Flow att häst och ryttare passar ihop och tycker om varandra. En del andra ansåg detta helt 
avgörande. ”Det mesta som spelar in är ryttaren och kemin mellan häst och ryttare” (Intervjuperson 
4). 

Andra underkategorin är Hur samspelet känns som innehar 6 meningskoder. Ryttarna menar att 
känslan som infinner sig när samspelet blir så flödande som det bara kan bli under en Flow-
upplevelse är både obeskrivlig  och oslagbar. En ryttare beskriver känslan av samspelet enligt 
följande; ”Den säger liksom, Bring it on, vi kan det här” (Intervjuperson 9).

       Kriterier för samspel
Denna kategori består av två underkategorier; Hästens egenskaper och Viktigt att inte ställa för  
stora krav. Den första underkategorin Hästens egenskaper står för 14 av dessa meningskoder och 
förklarar de olika egenskaper som ansågs attraktivt hos hästen för ryttarna. En del av ryttarna angav 
att det är viktigt att hästen är glad och positiv, andra att den var pigg och framåt respektive lugn och 
snäll. En ryttare anmärkte att det kunde vara vilken häst som helst, så länge känslan är rätt. På 
frågan om det fanns några egenskaper hos hästen som favoreras framför andra svarade en ryttare 
”Den måste ha framåtbjudningen och tycka att det man gör är kul” (Intervjuperson 1), och en annan 
angav följande svar; ”Jag tror det är omöjligt på en ledsen eller arg häst” (Intervjuperson 10). 

Den andra underkategorin innehar 4 meningskoder och heter Viktigt att inte ställa för stora krav. 
Detta belyser vikten av att inte pressa hästen att göra något den inte är redo för, att det är viktigt att 
hästen faktiskt kan utföra det man ber den om och att man inte gör något för svårt. ”Sen ska man 
kanske inte ställa världens högsta krav på den hästen som inte är så utbildad” (Intervjuperson 5). 
Angående att inte göra något för svårt påpekade en av ryttarna följande; ”Att det inte är för svårt. 
Att det kanske är en utmaning men man kan ju inte vara rädd ” (Intervjuperson 8). 

Diskussion
Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur ryttare upplever Flow och vidare studerades 
även hur ryttare upplever samspelet inom ekipaget vid Flow. Resultatet påvisade att samtliga 
informanter gav liknande svar på frågor om hur de upplever Flow vid ridning och angav att 
samspelet mellan dem själva och hästen under dessa upplevelser ingiver en känsla av att vara en 
oslagbar enighet och är således något mycket eftersträvansvärt. Ryttares upplevelse av Flow kunde 
fördelas över 9 dimensioner och i beskrivningarna av upplevelsen av samspelet kunde 3 viktiga 
områden tolkas. Nedan presenteras studiens resultat i förhållande till den teoretiska referensramen 
och den tidigare forskningen.

      Studiens resultat i relation till den teoretiska referensramen
Csikszentmihalyi's holistiska perspektiv på de nio dimensionerna av Flow (Jackson & 
Csikszentmihalyi, 1999) har använts för att stärka studiens resultat. Tillämpningen av teorin som 
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ramverk har skett frekvent i tidigare forskningar och även om viss utveckling av teorin gjorts 
genom åren kvarstår Csikszentmihalyi's (2003) grundtanke kring dessa optimala upplevelser vilket 
talar för teorins tillförlitlighet och användbarhet. Det förekommer studier som förespråkar att inte 
alla dimensioner nödvändigtvis måste infinnas för att en individ ska kunna uppleva Flow (Swanns 
et al., 2012), men överlag verkar forskningen överens om att samtliga nio dimensioner återfinns vid 
upplevelserna (Martin och Cutler, 2002) och så är även fallet i föreliggande studie.

Informanterna angav vikten av att lyckas och att göra något svårt eller utmanande för att Flow ska 
infinna sig. Detta stämmer väl in på Csikszentmihalyis (2003) beskrivning av den första Flow-
dimensionen, Utmaning-färdighetsbalans, samt de ultimata förutsättningarna illustrerade genom 
Flowkvadraten (Jackson & Csikszentmihalyi, 1999). Balansen i förliggande studie mellan att lyckas 
och att göra något svårt förefaller vara en god tolkning av den balans Csikszentmihalyi (2003) 
syftar till i sin beskrivning mellan att göra något utmanande och att uppleva sin egen förmåga som 
tillräckligt god för att klara utmaningen i fråga. Informanterna beskrev vidare känslan av att inte 
behöva tänka på motoriken under en Flow-upplevelse, att de bara gjorde det som behövde göras 
utan att reflektera över det. Detta stämmer väl överens med Jackson och Csikszentmihalyis (1999) 
beskrivning av den andra Flow-dimensionen, Sammanslagning av handling och medvetande, när 
kroppen och alla sinnen smälter samman och rörelser sker per automatik. Informanterna i denna 
studie hade även en ytterligare tolkning av denna dimension, nämligen känslan av att bli ett med 
hästen. Inte bara kropp och medvetande smälter samman, utan ryttarna upplever sig även smälta 
samman och bilda en enighet med hästen. Detta innebär att inte bara den egna kroppen tycktes 
agera per automatik, även hästen agerade och presterade utan att ryttarna riktigt uppfattade att de 
medvetet bad dem om det.

Jackson och Csikszentmihalyi (1999) förklarar genom den tredje dimensionen att Tydliga mål har 
en förmåga att rikta handlingar och ingiva fokus, vilket mycket väl styrker föreliggande studies 
resultat rörande att mål hjälper individen att rikta fokus på rätt saker samt att mål verkar 
motiverande. Det är av största vikt att individen har en klar bild över vad som ska göras för att det 
inte ska finnas något utrymme för distraktion (Jackson & Csikszentmihalyi, 1999), vilket styrker 
föreliggande studies resultat att det är viktigt att ha en plan som man håller sig till. Informanterna 
tog även upp att det var viktigt att det gick bra redan från början av en antagen utmaning samt 
vikten av att under prestation känna att man kommer klara uppgiften, speciellt om det fanns tvivel 
innan. Denna typ av feedback står för budskapet att individen har eller är på god väg att uppnå sitt 
mål, och stämmer väl överens med Csikszentmihalyis (2003) fjärde dimension av Flow, Tydlig  
feedback. Vikten av att kunna hålla koncentrationen och att fokusera på det av relevans för 
prestationen nämndes av samtliga informanter i föreliggande studie. Detta styrks av Jackson och 
Csikszentmihalyi (1999) som menar att den femte dimensionen Koncentration är en av de mest 
påtagliga komponenterna för Flow och att det är viktigt att mästra förmågan att rikta sin uppmärk-
samhet mot det som ska göras samtidigt som man skärmar av omgivningen för att uppleva Flow.

Jackson och Csikszentmihalyi (1999) menar att den sjätte dimensionen Känslan av kontroll kan 
ingiva upplevelsen av att vara fullkomligt orädd och oövervinnerlig, vilket styrker föreliggande 
studies resultat rörande upplevd kontroll, känslan av att vara oövervinnerlig samt att man inte har 
något att oroa sig över eller vara rädd för. Informanterna upplevde den sjunde dimensionen som 
Csikszentmihalyi (2003) döpt Förlorad självmedvetenhet genom att dels släppa alla krav och 
förväntningar och bara gå in och göra sin egen grej, och dels genom att sluta oroa sig för det egna 
jaget. Detta stärks av Jackson och Csikszentmihalyi (1999) som vidare menar att individen får mer 
uppmärksamhet och energi att lägga på uppgiften om oron för det egna jaget går förlorat, vilket 
gynnar sannolikheten för Flow. Fördelningen mellan om tiden upplevs gå fortare eller långsammare 
under en Flow-upplevelse var jämt fördelad i föreliggande studie, samt att en informant menade att 
tiden inte förändras alls. Detta styrks av Jackson och Csikszentmihalyi (1999) som förvisso menar 
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att majoriteten uppger att tiden går fortare och förklara detta genom att timmar känns som minuter 
medan ryttarna i denna studie menade att upplevelsen tar slut för fort och således reflekterar de inte 
över tidsspektrat som sådant utan snarare önskar att upplevelsen fortsatt en längre period. 
Informanterna i föreliggande studie upplevde de direkta effekterna av Flow genom att bli glad, 
känna sig nöjd och en stark önskan att få uppleva Flow igen. Den genuina glädjen styrks av Jackson 
och Csikszentmihalyi (1999) som även menar att det är just den autoteliska upplevelsen som gör 
individer vill uppleva Flow igen och igen.

      Studiens resultat i relation till tidigare forskning
Nedan presenteras studiens resultat i förhållande till den tidigare forskningen utefter en uppdelning 
baserad på frågeställningarna.

      Ryttares upplevelse av Flow
I resultatet rörande Ryttares upplevelse av Flow återfanns samtliga 9 dimensioner från 
Csikszentmihalyi's holistiska perspektiv på Flow (Jackson & Csikszentmihalyi, 1999), till skillnad 
från flertalet tidigare studier där endast ett antal av dimensionerna påvisats som viktiga för 
upplevelsen av Flow. Exempel på detta är Swanns et al. (2012) sammanställning av litteratur kring 
Flow inom elitidrott där det framkom att vissa dimensioner var mer återkommande än andra. 
Poängteras bör dock att dimensionerna i föreliggande studie rankats olika högt, med vissa 
dimensioner väl omnämnda och andra mer eller mindre uppmärksammande, vilket stämmer överens 
med Sinnamons et al. (2012) studie av musiker som erhöll samma resultat. Samtliga dimensioner 
lyftes fram i den studien och det totala Flow-värdet var högt, men det förhöll sig väldigt ojämnt 
mellan de olika dimensionerna vilket förklaras genom att föreslå att de olika dimensionerna inte 
bidrar likvärdigt till Flow-upplevelsen även om samtliga spelar en betydande roll (Sinnamon et al., 
2012). Även Martin och Cutler (2002) kom i sin studie fram till att samtliga dimensioner var 
relevanta.

Informanterna i denna studie angav att det är vid utövandet av något utmanande som Flow 
framförallt infinner sig. ”Jag tror mycket berodde på att det var så himla himla svårt, på gränsen till 
ohanterbart och ändå hade jag den där beslutsamheten att prova” (Intervjuperson 10). Utmaningen 
var även det som lockade skateboardåkarna i Seifert och Heddersons (2012) studie, dessa beskrev 
även Flow som ett tillfälle då man klarar av att göra alla de svåraste tricken vilket torde innebära 
både att lyckas, att anse sin egen förmåga god och att göra något svårt vilket styrker samma resultat 
i föreliggande studie. Även Martin och Cutler (2002) samt Fullagar och Kelloways (2009) styrker 
resultatet rörande att det finns ett samband mellan Flow och upplevelsen av sin egen goda förmåga 
och skicklighet, samt utmaningen i uppgifter som kräver denna skicklighet. I flertalet studier 
undersöks förhållandet mellan Flow och prestation. Exempelvis Jackson et al. (2001) menar att det 
finns ett samband mellan Flow och prestation, vilket även stärks av Nicholls et al. (2005), Pain et al. 
(2011) och Bakker et al. (2011), där den sistnämnda kom fram till att fotbollsspelarna som ingick i 
studien upplevde Flow i större utsträckning i matcher där de vann eller spelade oavgjort än när de 
förlorade. Det förefaller styrka denna studies resultat rörande vikten av att lyckas, att dessa tidigare 
studier betonar framgångsrika prestationer. Schüler och Brunner (2009) avviker dock från detta då 
deras studie inte påvisade en signifikant korrelation mellan Flow och prestation.

Perceptionen av stunden allvar, att uppleva positiv press och nervositet både motsägs och styrks av 
Trotter och Endlers (1999) resultat. I denna studie anses de båda upplevda känslorna (press och 
nervositet) som positiva, att en lagom dos press inför eller i början av en prestation triggar ryttaren 
att bli bättre i framförallt tävlingssituationer, lika så en lagom dos nervositet. Trotter och Endlers 
(1999) menar att tävlingssituationen snarare framkallar en negativ oro och ängslan hos ryttarna. 
Detta skulle kunna tala för att ryttarna i denna studie har erfarenhet av att i tävlingssituationer kunna 
omvandla negativa känslor till fördelaktiga sådana alternativt att hantera de eventuella negativa 

17



känslorna på ett framgångsrikt sätt, vilket är något Meyers och Bourgeois (1999) undersökte vidare 
i sin studie. Den studien påvisade att elitryttarna upplevde en signifikant högre förmåga att hantera 
ängslan och oro än ryttarna strax under elitnivå (Meyers och Bourgeois,1999). Med föreliggande 
studies kvalitativa förhållningssätte i åtanke finns det ej möjlighet att dra direkta paralleller till 
Meyers och Bourgeois (1999) resultat, vilket annars hade kunnat vara av intresse. Studien har för 
visso representanter från lägsta till internationell tävlingsnivå, men med syftet i åtanke var aldrig en 
sådan jämförelse mellan ryttare med olika tävlingserfarenhet av intresse. 

Vikten av tydliga mål och tillämpningen av ett väl fungerande målsättningarbete påvisas i studies 
resultat. Mål ansågs motivera samt hjälpa individen att rikta sitt fokus till det som ska göras, att 
dem; ”får en att fokusera bättre. Fokusera på det som är viktigt” (Intervjuperson 5). Detta styrks av 
Swanns et al. (2012) som menar att fokus inför uppgiften är en av de främsta faktorerna som 
påverkar Flow. Russells (2001) styrker att en optimal plan ökar sannolikheten för Flow genom att 
vara en bidragande faktor för att förbereda individen på bästa sätt. Även vikten av feedback i form 
av bekräftelse av den egna förmågan och övertygelse om att man kommer klara uppgiften uppgavs 
som betydande för Flow-upplevelsen. ”Och så kände jag att hästen är på hugget, han fattar grejen 
(…) då får jag lite det där med att, jag men vi kanske klarar det här” (Intervjuperson 8). Det handlar 
om en inre feedback, från individen själv, snarare än den bekräftelse tidigare studier menar är 
viktigt för Flow-upplevelsen att få från signifikanta andra (Bakker et al., 2011; Sinnamon et al., 
2012; Freer, 2009). Således styrks inte detta feedback-resultat av någon tidigare forskning, med 
eventuellt undantag för de forskningar på påvisar förekomsten av denna dimension som en del i den 
niofaldiga helheten av Flow-dimensionen (Martin och Cutler, 2002).

Russells (2001) studie styrker denna studies resultat angående fokus och koncentration, och menar 
att fokus är en av de faktorer som hjälper Flow mest. Russell (2001) förklarar även att olämpligt 
fokus är en av de faktorer som förhindrar Flow mest. Seifert och Heddersons (2012) kom  fram till 
att Flow förknippas med djup koncentration, och Trotter och Endlers (1999) resultat att ryttare 
upplever mindre ängslan och oro i stressfria vardagsmiljöer torde styrka resultatet rörande att det 
gynnar koncentrationen, och därigenom indirekt Flow, att vara ensam utan störande objekt runt 
omkring. ”Jag tror att, alltså, när jag känner den känslan så ska jag antingen känna mig ensam, att 
jag liksom tänker bort publiken och alla andra på tävling till exempel, eller så ska det vara att jag är 
ensam” (Intervjuperson 6). Att ryttarna håller hästen i fokus styrks av Tenenbaum et al. (2002) som 
menar att ryttarna i studien rapporterade frågor rörande hästen allra bäst vid uppföljningar efter en 
prestation, vilket torde betyda att hästen var en prioritering under prestationen och således det 
ryttarna höll sitt fokus på. Förmågan att skärma av och stänga ute det som händer runt omkring 
styrks även den av tidigare studier (Seifert och Heddersons, 2012).

Den kontroll informanterna i studien beskrev genom uppfattningen att, ”Det känns som om man har 
allting i sina egna händer” (Intervjuperson 4), styrks av Fullagar och Kelloways (2009) studie vars 
deltagare angav uppgifter som kräver självstyre som en förutsättning för Flow. I resultatet framgår 
även att ryttarna ibland upplever sig dela på kontroll och ansvar med hästen, att ryttaren har full 
kontroll på sina arbetsuppgifter under prestationen och litar samtidigt på att hästen har kontroll på 
de uppgifter som denna har ansvar för. Det hade varit intressant att jämföra detta resultat med en 
forskning på Flow inom dyader eller paridrotter, men någon sådan tidigare forskning har dessvärre 
inte hittats. Resultatet i föreliggande studie att Flow skapar motivation att fortsätta, styrks av 
Schüler och Brunner (2009) som menar att upplevelsen av Flow hade en positiv inverkan på 
deltagarnas motivation för framtida prestationer. ”Det är nog det som gör att man fortsätter att 
kämpa, de gångerna man verkligen känner hur bra det kan bli. Det är ju det man hela tiden försöker 
kommer tillbaka till” (Intervjuperson 8). Resultatet som visar på en stark känsla av glädje, som 
menar att Flow är den bästa känsla som finns och som gör en lycklig styrks till viss del av Collins et 
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al. (2009) som menar att det finns en koppling mellan hur starkt Flow upplevs och lycka. Dessa 
känslor är en indikator på att ryttarna gör vad de gör utifrån inre motivation, vilket styrks av Martin 
och Cutler (2002) som kunde påvisa kopplingar mellan bland annat Flow och inre motivation till att 
åstadkomma något, samt att Flow hade en signifikant starkare koppling till inre än till yttre 
motivation. Även i Seifert och Hedderson (2012) studie var deltagarnas utövande sprunget ur inre 
motivation i form av tillfredsställelse, utmaningen och frihetskänslan, som således styrker 
föreliggande studies resultat ytterligare. Beard och Hoy (2010) samt Fullagar och Kelloways (2009) 
kunde i sina studier påvisa samband mellan Flow och positivt humör, vilket styrker resultatet 
angående känslan av glädje och lycka.

Tre kategorier i studiens resultat varken styrks eller motsägs av tidigare forskning då det ej 
framkommit specifika resultat rörande följande områden i de studier som hittats när sökningar 
genomfördes på PsycINFO, Academic search elite och ScienceDirect; Sammanslagning av  
handling och medvetandet, Förlorad självmedvetenhet och Förändrad tidsuppfattning. Studier har 
förvisso påvisat förekomsten av dessa dimensioner i informanters upplevelse av Flow (Sinnamon et 
al., 2012; Martin & Cutler, 2002) i samband med att samtliga nio Flow-dimensioner bekräftats, men 
då studierna är av kvantitativ karaktär finns ingen information om hur dimensionerna upplevdes och 
således blir det svårt att diskuteras de resultaten i relation till föreliggande studies resultatet. De kan 
dock bekräfta att de tre dimensionerna påvisats tidigare och därigenom styrks resultatet.

      Ryttares upplevelse av samspelet inom ekipaget under Flow-upplevelsen
Denna studies resultat påvisar att samspelet mellan häst och ryttare är en viktig och oersättlig del i 
upplevelsen av Flow. Samtliga informanter uttryckte att samarbetet inom ekipaget måste fungera, 
att det är viktigt att ryttare och häst passar ihop och att kommunikationen måste flöda obehindrat 
mellan dem för att Flow ska kunna infinna sig. Under själva Flow-upplevelsen beskrev 
informanterna hur synkat ekipaget blev och vilken fantastisk känsla det är. Men tanke på dessa 
tydliga resultat samt Nationalencyklopedins (1994) definition av ridsport som en hästsport där 
samspelet inom det enskilda ekipaget fäller utslaget, är det förvånande att ingen tidigare forskning 
hittats på varken PsycINFO, Academic search elite eller ScienceDirect som undersökt just 
samspelet inom ridsportekipage, när sökningar genomfördes december 2012. 
Nationalencyklopedins (1994) beskriver även hur strävan i dressyr är att ryttarens inverkan på 
hästen ska vara näst intill omärkbar, vilket talar för vikten av den fina kommunikation 
informanterna i föreliggande studie förespråkar och upplever under Flow. ”Man tänkte bara samling 
så samlade hon sig och tänkte man öka så ökade hon” (Intervjuperson 7). Beauchamp och Whinton 
(2005) menar i sin studie att ryttarens situationsbundna upplevelse av hästens förmågor vid 
exempelvis en tävling kan visa sig vara en viktig indikator för en presterande dyads beteende, vilket 
torde styrka föreliggande studies resultat rörande ryttares upplevelse av att vara synkade. Vidare 
poängterar Beauchamp och Whinton (2005) även att ridsporten, till skillnad från de flesta andra 
idrotter där fysiska och mentala förmågor enbart är beroende av människan, till stor del är beroende 
av interaktionen mellan hästen och ryttaren samt ekipagets ömsesidiga samarbete för en 
framgångsrik idrottsprestation. Detta torde syfta till samma komplexitet inom ekipagen som 
föreliggande studie påvisat och således stärka det resultatet. ”Det handlar om teamwork, att jag vet 
vad vi ska göra, att hon vet vad vi ska göra, att vi båda vill göra det” (Intervjuperson 9).

Då det förefaller saknas ytterligare forskning som kan styrka studiens resultat rörande samspelet 
mellan häst och ryttare kan resultatet ändå styrkas av Watt Boolsen (2007) som förklarar att det är 
ett kvalitetskriterium i den kvalitativa forskningen att etablera ny kunskap. Att repetera något som 
redan bevisats är ofta ointressant och att med ny kunskap kunna rikta fokus på osedda sammanhang 
eller perspektiv borde eftersträvas (Watt Boolsen, 2007). 
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Metoddiskussion
Majoriteten av de studier som gjorts på Flow är baserade på kvantitativ metod och goda kvantitativa 
resultat har redovisats genom dessa. Emellertid torde detta förhållningssätt förekomma något 
motsägelsefullt att tillämpa vid studier på subjektiva upplevelser, och med detta i åtanke gjorde 
författaren till föreliggande studie ett medvetet kvalitativt val av metod. Det finns en mängd tidigare 
kvantitativ forskning kring att Flow beskrivs på samma sätt av unga och gamla,
män och kvinnor, och oberoende av vart i världen människor bor samt eventuella kulturella eller 
religiösa skillnader (Csikszentmihalyi, 2003), vilket förvisso är ett intressant perspektiv på 
fenomenet. Kvarstår gör dock problemet att Flow fortfarande upplevs som diffust och svårt att 
undersöka (Seifert & Heddersons, 2012), och rekommendationer att påbörja mer djupgående 
kvalitativa studier förekommer (Swann et al., 2012). Med detta i åtanke samt då studies syfte var att 
undersöka hur ryttare upplever Flow, och således den subjektiva upplevelsen som sådan, valdes 
kvalitativ metod. Detta torde påverka studiens trovärdighet positivt. Likaså torde genomförandet av 
en pilotstudie gynna studiens trovärdighet samt presentationen av representativa citat i resultatet, 
vilket tydligt visar likheterna inom kategorierna samt olikheterna mellan kategorierna (Graneheim 
& Lundman, 2004). Det är även viktigt för trovärdigheten att kategorier samt teman speglar 
studiens insamlade data på ett korrekt sätt, att ingen irrelevant data inkluderats och ingen relevant 
data systematiskt exkluderats (Graneheim & Lundman, 2004), vilket har varit en viktig ambition 
under arbetet. 

Urvalet stärker studiens trovärdighet ytterligare samt dess överförbarhet då deltagarna i studien har 
viss spridning gällande ålder samt stor spridning gällande erfarenhet och tävlingsnivå (Graneheim 
& Lundman, 2004), men poängteras bör att samtliga informanter var kvinnor och en mer 
representativ könsfördelning hade gynnat studien och dess trovärdighet. Anledningen till att det inte 
förekommer några män i studien är på grund av bekvämlighetsurvalet som tillämpades, författaren 
hade helt enkelt endast tillgång till kvinnliga ryttare. Homogeniteten i  urvalet medför dock en 
överförbarhet som annars inte varit möjlig, vilket ses som en styrka. En eventuell nackdel med 
studiens urval skulle kunna vara åldern på informanterna (M = 18.7, SD = 1.48) då de stundtals 
uppfattades ha svårigheter med att sätta ord på sina upplevelser och känslor. Detta bekräftas av 
tidigare forskning (Russell, 2001) som menar att mer erfarna elitidrottare har en bredare referensbas 
att utgå ifrån och därigenom lättare för att beskriva vad de upplevt. 

Något som kan ha kommit att påverka föreliggande resultat är författarens egna erfarenheter som 
tävlingsryttare. Detta har troligtvis inbjudit informanterna att berätta mer om sina ridrelaterade 
upplevelser och använda fler idrottsspecifika termer än vad de hade kunnat göra om den som 
intervjuade inte hade någon kunskap alls om ridsport. Det borde stärka studien att informanterna 
kunde samtala med författaren på ett för dem vardagligt språk som en person utan hästkunskaper 
skulle ha svårt att förstå. Författarens erfarenhet av ridsport har säkerligen även influerat tolkningen 
av det informanterna beskrivningar, men förmågan att sätta sig in i informanternas perspektiv torde 
endast påverka tolkningen positivt och hjälpa till att skapa en mer heltäckande bild av 
upplevelserna.

Ur ett etiskt perspektiv anses studien vara god. Informanterna informerades väl om studiens syfte 
och deras etiska rättigheter både muntligt och genom skriftligt samtycke, vilket erhållits från 
samtliga. Detta stärks ytterligare genom att även tränaren till de informanter under 18 år signerade 
skriftligt samtycke. Vid transkriberingen av intervjuerna kodades informanternas namn om till 
siffror för att hålla all data konfidentiell.

20



Implikationer
Utifrån föreliggande studies resultat kan följande rekommendationer ges gällande hur ryttare 
upplever Flow. 

För att öka sannolikheten för att uppleva Flow föreslås att ryttare utmanar sig själv och vågar prova 
på något svårt för att förhoppningsvis lyckas med uppgiften och stärka upplevelsen av den egna 
förmågan och individens skicklighet (Martin & Cutler, 2002). Ryttare rekommenderas även att 
tillämpa målsättningsarbete då mål hjälper individen att fokusera på det som är viktigt och eftersom 
en tydlig plan förbereder individen på bästa sätt (Russells, 2001). Studiens resultat påvisar även att 
det skulle kunna gynna prestationen och upplevelsen av Flow om ryttare övar upp sin 
koncentrationsförmåga samt förmågan att skärma av allt som händer runt omkring då detta är starkt 
förknippat med och en viktig förutsättning för Flow (Seifert & Heddersons, 2012).

Vidare bör ryttare även försäkrar sig om att de agerar utifrån inre motivation, att de rider för att de 
vill, för att det är roligt och för att det skänker glädje. Detta eftersom inre motivation och Flow är 
starkt kopplade till varandra (Beard & Hoy, 2010; Fullagar & Kelloways, 2009). Slutligen 
rekommenderas ryttare även att lägga vikt vid samspelet med sin häst och att erhålla ambitionen att 
ständigt utveckla detta, då samspelet visat sig viktigt både för Flow och prestation (Beauchamp och 
Whinton, 2005). Detta kan även inkludera att reflektera över om ryttaren och hästen i fråga 
verkligen passar ihop då det visat sig vara en betydande förutsättning för ekipagets samspel och 
framgång. 

Framtida forskning
Resultatet i denna studie både påvisar att ryttares upplevelse av Flow stämmer väl överrens med 
andra idrottsutövares upplevelse (Swann et al., 2012), och bekräftar tidigare tolkningar av att 
ridsporten skiljer sig från de flesta andra idrotter genom att utfallet till stor del är beroende av 
interaktionen och samarbetet mellan häst och ryttare (Beauchamp och Whinton, 2005). Med detta i 
åtanke torde det vara av intresse att fortsätta på det kvalitativa spåret men utöka antalet deltagare för 
att få fram ett mer överförbart resultat samt öka förståelsen för hur ryttare upplever Flow. Med ett 
kvantitativt förhållningssätt hade en jämförelse mellan ryttare inom olika grenar varit intressant för 
att undersöka om någon disciplin förefaller ingiva mer eller fler Flow-upplevelser än någon annan, 
detta för att sedan kunna undersöka mer specifikt vad det är inom ridsporten som förutsätter Flow.

Föreliggande studies resultat rörande samspelet mellan häst och ryttare förefaller vara bland de 
första av sitt slag, och med tanke på att samspelet och kommunikationen anses avgörande 
(Beauchamp och Whinton, 2005) för ett ekipages utfall så torde det vara av intresse att utforska 
området mer. Detta skulle kunna göras kvalitativt för att få en djupare förståelse för denna 
komplexa interaktion, och kvantitativt genom jämförelser mellan de olika grenarna och 
undersökningar av eventuella könsskillnader. 
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Bilaga 1. Intervjuguide

Intervjuguide

Introduktion
Etik/information

- Att det är frivilligt.

- Kan avbryta när du vill utan några påföljder.

- Alla svar behandlas konfidentiellt.

- Frågar om lov för att få spela in intervjun.

Har du några frågor innan vi börjar?

Syftet
Syftet med studien är att undersöka hur ryttare upplever Flow.

Definition
Flow = När allt flyter på

Exempel på hur en löpare beskriver Flow:
Jag kände att jag hade fullständig kontroll, hela tiden kändes det fantastiskt och jag kände inte alls 
av den smärta som vanligtvis kommer vid löpning av det slaget... Jag bara njöt av att springa och 
jag gjorde antagligen mitt livs bästa lopp. Jag kände inte av den smärta jag känt i de andra loppen... 
Jag kände att jag hade full kontroll, jag kände mig väldigt stark. Jag klarade av att springa precis så 
som jag planerat... Jag kände mig väldigt fokuserad. Jag kände verkligen hur allt ”bara klickade”, 
det kändes fantastiskt. 

Frågor

Demografiska frågor

1. Hur gammal är du?

2. Hur länge har du ridit?

3. Vilken disciplin håller du på med?

4. Vilken är den högsta nivå du tävlat på?

5. Hur många timmar per vecka spenderar du i sadeln?
Mindre än 5 – mer än 5 – mer än 10

6. Har du egen häst/hästar? 
Berätta kort om den!
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1. Kan du berätta om din upplevelser av ”när allting flyter på”?
Är det exempelvis när du gör något speciellt utmanande, när du gör något riktigt roligt eller något 
du är bra på?

2. Kan du beskriva hur det känns i kroppen ”när allt flyter på”?

3. Kan du berätta vad du tänker på ”när allt flyter på”?
Tänker du på något annat än ridningen? I så fall vad?
Om inte, vad i ridningen tänker ni på?

4. Kan du beskriva din upplevelse av kontroll när allt flyter på?

5. Hur skulle du beskriva tiden ”när allt flyter på”?
Går den snabbt eller långsamt?

6. Kan du berätta om vad som händer runt omkring dig ”när allt flyter på”? 
Vad är det du ser ”när allt flyter på”?
Får man en överblick över allt som händer eller ser man snarare få saker och/eller detaljer?
Är ni ensamma eller tillsammans med andra ”när allt flyter på”? Spelar det någon roll?
Om ni är tillsammans med andra, vilka?

7. Använder du dig av någon målsättning i er ridning?
Kan ni berätta om hur ni upplever att mälsättningen påverkar er ridning?

8. Kan du beskriva hur du upplever samspelet mellan häst och ryttare ”när allt flyter på”?
Krävs det något av hästen för att allt ska kunna ”flyta på”?
Kan du beskriva vilka egenskaper hos hästen du tror är viktiga för att allt ska kunna ”flyta på”?

9. Hur känns det efteråt?
Hur ofta upplever du att allting flyter på?
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Bilaga 2. Samtyckesblankett Tränare

Informationsbrev och förfrågan till tränare angående medverkan i en studie gällande Flow 
hos ryttare.

Hej!

Jag heter Maja Janson och studerar Idrottspsykologi på Högskolan i Halmstad. Under vintern 
2012/2013 kommer jag arbeta med mitt examensarbete/min C-uppsats där jag vill undersöka hur 
ryttare upplever Flow. Flow är det som lyfter en upplevelse från ordinär till optimal, när kroppen 
och alla sinnen arbetar ohämmat tillsammans och individen upplever en känsla av att allting faller 
på plats.

För att få kunskap om ryttares uppfattning och tankar kring ämnet kommer jag genomföra intervjuer 
med ryttare inom olika discipliner. Jag kommer följa de forskningsetiska principer som gäller, vilket 
innebär att samtalen kommer spelas in men behandlas konfidentiellt och endast användas i 
forskningsändamål. Deltagarnas namn kommer ersättas med siffror eller påhittade namn och ingen 
obehörig kommer kunna ta del av det insamlade materialet. Medverkan är helt frivilligt, och 
deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan när de än önskar. 

Vid eventuella frågor eller funderingar är det bara att höra av sig!

Kontaktperson: Handledare:
Maja Janson Alina Franck
majjan09@student.hh.se Alina.Franck@hh.se
0738 214771

Jag som ansvarig tränare samtycker härmed deltagande i denna studie vars syfte är att  undersöka 
hur ryttare upplever Flow. Jag har förstått deltagarnas rättigheter gällande konfidentialitet och att de 
kan avbryta medverkan när de än önskar.

_______________________________
Ort och datum

_______________________________
Underskrift

_______________________________
Namnförtydligande
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Bilaga 3. Samtyckesblankett Deltagare

Informationsbrev och förfrågan till ryttare angående medverkan i en studie gällande Flow 
hos ryttare.

Hej!

Jag heter Maja Janson och studerar Idrottspsykologi på Högskolan i Halmstad. Du har blivit utvald 
att delta i mitt examensarbete där jag vill undersöka hur ryttare upplever Flow.
Flow är det som lyfter en upplevelse från ordinär till optimal, när kroppen och alla sinnen arbetar 
ohämmat tillsammans och individen upplever en känsla av att allting faller på plats.

För att få kunskap kring ämnet kommer jag genomföra intervjuer med ryttare inom olika discipliner. 
Jag kommer följa de forskningsetiska principer som gäller, vilket innebär att samtalet kommer 
spelas in men behandlas konfidentiellt och endast användas i forskningsändamål. Ditt namn 
kommer ersättas med en siffra eller ett påhittat namn och ingen obehörig kommer kunna ta del av 
det insamlade materialet. Medverkan är helt frivilligt, och Du har rätt att avbryta sin medverkan när 
de än önskar. 

Vid eventuella frågor eller funderingar är det bara att höra av sig!

Kontaktperson: Handledare:
Maja Janson Alina Franck
majjan09@student.hh.se Alina.Franck@hh.se
0738 214771

Jag samtycker härmed till att deltag i denna studie vars syfte är att undersöka hur ryttare upplever 
Flow. Jag har förstått mina rättigheter gällande konfidentialitet och att jag kan avbryta medverkan 
när jag än önskar.

_______________________________
Ort och datum

_______________________________
Underskrift

_______________________________
Namnförtydligande
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Bilaga 4. Tabell: Ryttares upplevelse av Flow

      Meningskoder Underkategorier Kategorier Tema
Att klara något som är 
svårt (7) Att lyckas (13)

Utmaning-

färdighetsbalans (32)

Ryttares upplevelse av 

Flow (189)
Att prestera på gränsen 
till sin förmåga (6)
Uppleva positiv press 
(4) Perceptionen av 

stundens allvar (10)Uppleva positiv 
nervositet (3)
Uppleva beslutsamhet 
att anta en svår 
utmaning (3)
Att göra något 
utmanande (4) Att göra något svårt (9)
Att göra något svårt (3)
Att göra något tekniskt 
svårt (2)
Man blir ett med sin 
häst (6)

Känslan av att ryttaren 
och hästen smälter 
samman och blir ett (6) Sammanslagning av 

handling och 
medvetandet (9)

Man behöver inte 
tänka, man bara gör (3)

Känslan av att kroppen 
och medvetandet 
smälter samman och 
blir ett (3)

Man rider och tränar 
målinriktat (9) Man har en plan och 

håller sig till den (18)

Tydliga mål (30)

Mål hjälper en att 
planera (9)
Målen hjälper en att 
fokusera bättre (4)

Mål hjälper till att rikta 
fokus på rätt saker (6)

Mål hjälper en att 
fokusera på det viktiga 
och inte tänka på det 
dåliga (2)
Mål motiverar, 
inspirerar och taggar 
(6)

Mål motiverar (6)

Att känna att man 
klarar av uppgiften (7)

Bekräftelse av den egna 
förmågan (14)

Tydlig feedback (22)
Att känna att det går 
bra (7)
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Ryttares upplevelse av 

Flow (189)

Ryttares upplevelse av 

Flow (189)

Viktigt att klara första 
svårigheten av en bana 
(5)

Övertygelse att man 
klarar uppgiften (8)

Viktigt att det börjar 
bra (3)
Tänker bara på hur bra 
det är just då (1)

Fokus på uppgiften 
(17)

Koncentration (51)

Fullt fokus på det jag 
gör (9)
Jag stänger av de flesta 
tankarna och känslor 
(2)
Jag är riktigt fokuserad 
(3)
Varken hör eller ser 
något annat (2)
Att stänga ute allt som 
händer runt omkring 
(7)

Det som händer runt 
omkring spelar ingen 
roll (15)

Inget kan störa (3)
Inget fokus på 
omgivningen (5)
Att bara fokusera på 
hästen (4) Fokus på hästen (10)
Att bara se hästen (2)
Bara jag och hästen i en 
bubbla (4)
Det är bäst om man är 
ensam (3)

Det underlättar för 
koncentrationen om 
man är ensam (9)Det är lättare om man 

är ensam (6)
Man har fullständig 
kontroll (7)

Upplevd kontroll (14)

Känslan av kontroll 
(30)

Man har kontroll (7)
Känslan av att vara 
oslagbar (2)

Känslan av att vara 
oövervinnerlig (7)

Som om ingenting är 
omöjligt (5)
Att inte vara rädd för 
något (2)

Att man inte har något 
att oroa sig eller vara 
rädd för (6)Alla ens problem och 

bekymmer försvinner 
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(4)

Ryttares upplevelse av 

Flow (189)

Jag har full kontroll på 
min del och hästen på 
sin (2)

Delat ansvar med 
hästen (3)

Jag och hästen delar på 
ansvaret (1)
jag går in och gör min 
grej (1)

Gör sin egen grej (1)
Förlorad 
självmedvetenhet (2)Oroar sig inte för att 

skada sig (1)
Oroar sig inte för sig 

själv (1)
Tiden går fort (4) Tiden går fortare (7)

Förändrad 
tidsuppfattning (13)

Det tar slut för fort (3)
Det går i Slow motion 
(2) Tiden går långsammare 

(5)Tiden stannar upp (1)
Tiden går långsammare 
(1)
Tiden förändras inte (1) Tiden förändras inte (1)
Man är glad (13)

Direkta effekter av hur 
det känns efteråt (29)

Den autoteliska 
upplevelsen (80)

Man vill uppleva det 
igen (9)
Man är väldigt nöjd (7)
Man blir motiverad att 
fortsätta (10)

Långsiktiga effekter av 
hur det känns efteråt 
(15)

Inspireras av att tänka 
tillbaka på upplevelsen 
(3)
Att kunna leva på 
känslan länge (2)
Det kändes jättebra (6) Det känns jättebra (12)
Allt kändes bra (6)
Det är den skönaste 
känslan som finns (5)

Det är den bästa 
känslan som finns (10)

Det är en helt fantastisk 
känsla (3)
Wow-känsla (2)
Man blir jätteglad (6) Man blir glad (9)
Man känner glädje (3)
Man kan knappt sitta 
still (3) Man blir lycklig (5)
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Där är lycka (2)

Bilaga 5. Tabell: Ryttares upplevelse av samspelet inom ekipaget under Flow-upplevelsen

      Meningskoder Underkategorier Kategorier Tema
Häst och ryttare 
inverkar på varandra 
med ytterst fina medel 
(17)

Kommunikationen 
inom ekipaget (45)

Samarbetet mellan 
ryttaren och hästen (79)

Ryttares upplevelse av 
samspelet inom ekipaget 
under Flow-upplevelsen 
(110)

Hästen och ryttaren 
förstår varandra (11)
Hästen är lyhörd (10)
Hästen kan och vill 
göra rätt (7)
Samverkan inom 
ekipaget är mycket god 
(17) Upplevelsen av att vara 

synkade (23)Häst och ryttare stävar 
tillsammans mot ett 
gemensamt mål (6)
Viktigt att hästen är 
känslig (4)

Samarbetet är viktigt 
(11)

Viktigt att man jobbar 
tillsammans (4)
Viktigt att båda tycker 
att det är roligt (3)
Viktigt att man passar 
ihop (5) Avgörande att man 

passar ihop (7)
Upplevelsen av att man 
passar ihop med hästen 
(13)

Helt avgörande att man 
passar ihop (2)
Känslan är oslagbar (4)

Hur samspelet känns 
(6)

Känslan är obeskrivlig 
(2)

Viktigt att hästen är 
glad och positiv (8)

Hästens egenskaper 
(14)

Kriterier för samspel 
(18)

Viktigt att hästen är 
pigg och framåt (3)
Viktigt att hästen är 
lugn och snäll (2)
Kan vara vilken häst 
som helst (1)

31



Viktigt att hästen kan 
utföra det man ber den 
om (2)

Viktigt att inte ställa för 
stora krav (4)

Viktigt att det inte är 
för svårt (2)
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