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INLEDNING
”Bland sporter räknas ridsport som en av de farligaste.” 
(Carin Wrange - Chefredaktör på ”HästSverige” 2010)

Många anser att ridsporten är en av de farligaste spor-
terna, vilket kanske inte är så konstigt, med tanke på hur 
mycket en ryttare och häst utsätter sig för faror – så fort 
de lämnat stallgården, eller det är tillräckligt farligt att 
vara i stallet. Det sker olyckor överallt; i stallet, hagen, 
ridhuset osv vare sig det är på grund av oss människor 
eller hästarna. Olyckor på t.ex. tävlingar är ingenting 
ovanligt och sker ofta på grund av hästens beteende 
som att t.ex. felbedöma ett hinder (vilket har sin grund 
i hästens blinda synfält ca tre meter framför sig), eller 
dess instinkt att försvara sig själv om en annan häst 
kommer nära - instinkter som vi måste ta hänsyn till. 

”Det vi inte kan ändra på hos våra hästar är generna.” 
(Sophie Ericson ”equiterapeut” 2006)

Ett område där både häst och ryttare löper stor risk 
för olyckor är i trafiken. Det borde vi kunna göra 
någonting åt. I en artikel från Hippson, en av Sveriges 
största häst-tidningar, nämner de att många ryttare 
känner sig osäk-ra i trafiken. Det verkar ibland som att 
trafikanter anser att vägen är deras, vilket de visar 
genom sin noncha-lanta körning omkring hästekipage. 
De kanske anser att hästekipagen ska hålla sig till 
skogsvägar, men många ryttare måste rida längs en 
trafikerad väg för att kunna ta sig ut i skogen. Jag vet 
flera ryttare som inte vill rida på trafikerade vägar. De 
är rädda för vad som kan ske/har skett, men de ger 
sig ändå ut för att det finns ing-et annat alternativ. 
Vill man ta sig bort till den trevliga skogsslingan med 
perfekt underlag för galoppinterval-ler, måste man 
rida längs vägen en bit, vilket de har rätt att göra. Vad 
skulle kunna ske om alla trafikanter kunde respektera 
varandra?

”Djur ligger mig varmt om hjärtat, men hästar ligger 
nog närmast!” (Hanna Lindblom 2017)

Varför jag har valt att fokusera mitt arbete på säkerhet 
kring ritt på vägarna är för att det bland annat är ett pro-
blem som jag själv har upplevt många gånger. Jag har 
haft turen att sköta om en väldigt lugn och stabil häst 
och trots att jag själv är väldigt lugn i sadeln kan han bli 
orolig när en bil kör förbi utan att sakta ned och ta hän-
syn. Jag har sett mina närmaste vänner flyga ur sadeln 
på grund av att förare har bestämt sig för att skrämma 
upp hästarna. En gång var det två killar på var sin mo-
ped som hade gasat upp mot hästen, tvärnitade, vände 
om och gjorde samma sak igen. Tack och lov blev ingen 
skadad, den gången. Det handlar inte bara om hästens 
säkerhet utan även ryttarens. När ett hästekipage rider 
på vägarna, är hästen och ryttaren en helhet. Hur som 
helst, detta är ett problem jag själv upplevt men som 
rimligen finns över allt där det finns hästar som måste 
färdas på vägar med andra trafikanter. Detta leder till att 
det även blir ett internationellt problem. Jag har möjlig-
heten att jobba på en lokal nivå, men kanske nå ut till 
omvärlden då många ryttare ”sitter” i samma sadel.

FRÅGESTÄLLNING: 
Kan man förbättra säkerheten 
för häst och ryttare i trafiken, 
och på vilket sätt?

STUDIEHANDLEDNINGEN 
M0049F Mediedesign –  
Examensarbete, GD, 30 hp

SYFTE
”Greatest empathy comes from drivers who are or know  
horse riders.” (Catherine Chapman Författare till ”Equine 
road user safety” 2011)

”Syftet med examensarbetet är att du ska utveckla god 
färdighet i att självständigt planera, strukturera och ge-
nomföra samt professionellt presentera ett större de-
sign-projekt. Examensarbetet innebär att du gestaltar 
ditt designprojekt med en artefakt och stödjer processen 
genom att reflektera och argumentera i en uppsatsdel.”

Det jag vill åstadkomma med detta arbete är att basera 
ett design-projekt på ett problem där målet med artefakten 
kommer vara att antingen lyfta upp problemet eller en lös-
ning.

Syftet med valet av själva arbetet har sin grund i att jag ville 
ha något värt att kämpa för. Jag är medveten om att mitt ar-
bete kanske inte kan lösa problemet kring riskerna på vägar-
na för hästar och ryttare, men mitt mål är att jag ska vid slutet 
av detta arbete, ha skapat en artefakt som skulle kunna för-
bättra situationen.

”Meningen med hästens naturliga beteende är att de skall 
kunna anpassa sig till den miljö där den befinner sig och på så 
sätt överleva.” (Agria 2010) 
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För att få ett material att arbeta med har jag använt  
mig av:

• Enkät-undersökningar - i syfte att ta reda på hur
ryttare och trafikanter agerar och har för inställning
till varandra.

• Intervjuer - för att ta reda på vad andra har gjort för
att bidra till ökad säkerhet.

• Egna observationer - för att se hur trafikanter age-
rar vid möte av ett hästekipage.

• Statistik - för att ta reda på hur olyckstalen ser ut.

• Artiklar och annan dokumentation - i syfte att stärka
andra inhämtade uppgifter.

Resultaten av mina undersökningar, samt annat mate-
rial, ska ligga som grund för den artefakt som arbetet 
ska resultera i. En artefakt där projektet ska kommuni-
ceras genom grafisk design, en artefakt baserad både 
på mänskliga aspekter, akademiska källor och konstnär-
liga referenser.

METOD
”Hästarna ser detaljer, inte helhet som vi människor.” 
(Sophie Ericson ”equiterapeut” 2006)

”Home is behind, the world 
ahead, and there are many 
paths to tread through shadows 
to the edge of night, until 
the stars are all alight.” 
(J.R.R. Tolkien, The Lord of 
the Rings)
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EGNA OBSERVA- 
TIONER
”En trafikolycka är ett trauma för både häst och ryttare” 
(Mathilda Nygårds, Hippson 2015) 

Jag, liksom många andra ryttare får stå ut med t.ex. bi-
lar som ej håller ut i sidan så det känns som om de ska 
träffa hästen i sidan, bilar som gasar upp istället för att 
sakta ned, folk som ropar och skriker efter en genom 
nedvevade bilrutor osv. Jag ville ta reda på hur bilisterna 
faktiskt beteer sig ute på vägarna - så jag bestämde mig 
för att göra en observation.

Under två veckor red jag ut fyra gånger under dagtid 
och fyra gånger på kvällarna. Efter varje ridtur skrev jag 
ned:

• hur många bilar hade passerat

• hur många saktade ned

• hur många bländade av (i mörker)

• hur många stannade

• hur många körde farligt

Under min observation var både jag och min häst fullt 
utrustade, vilket innebar för hästen (bortsett från sadel 
och träns): 

• Reflex boots

• Reflextäcke

• Reflex band över bogen

Vi hade på oss reflex både dag- och kvällstid. Ingen 
skulle kunna skylla på att de ej sett oss.  Vid varje ute-
ritt såg jag till att försöka kommunicera med bilisterna,  
vilket rekommenderas till både ryttare och bilister.

”Försök att kommunicerar via ögonkontakt eller gestiku-
lering att du önskar att denne ska sakta ner farten eller 
stanna.” (Hippson 2016)

Detta görs med samma signalsystem som bl.a. trafik-
poliser använder. 

• Arm rakt ut, upp och ned – Sakta ned

• Handflatan mot fordonet – Stanna

• Vevande i en svepande rörelse - Kör förbi

• Nicka eller vinka – Tack (Kanske inte används av po-
liser men är ett väletablerad gest i samhället)

Att tacka för mig, var något som jag var väldigt noga 
med. Det är viktigt att visa att man har uppskattat bi-
listens uppförande. Ungefär som när man ska lära en 
hund sitta – man ger den beröm när den gör rätt och 
uppmuntrar till ett fortsatt liknande uppförande. Lika så 
förtjänar människor att få veta att de gjort rätt.

Det intressanta som jag lade märke till under dessa 
åtta ridturer, var att ingen lyssnade på mina gester. Om 
jag uppfattade att en kommande bil ej skulle sakta ned, 
förde jag ut armen och vevade den upp och ned, men 
ingen tycktes aggera utifrån mina gester. Handlade det 
om att förarna inte visste vad mina gester betydde el-
ler orkade de inte bry sig? En bilist som jag minns väl-
digt tydligt var en kvinna i en röd bil. Hon kom körandes 
emot mig utan att visa något tecken på att sakta ned, 
så jag förde ut armen, men hon gjorde ingenting. Istäl-
let körde hon förbi, blängde på mig och jag såg att hon 
pratade i telefon. För det första borde hon inte ha varit 
i sin telefon över huvud taget, för det andra – hon hade 
ingen rätt att blänga på mig så som hon gjorde, för jag 
var den som agerade korrekt.

Vad som kan vara värt att nämna är att under min ob-
servation, för varje dag som gick, blev jag som ryttare 
mer spänd då jag var på vakt efter bilar, vilket min häst 
kände av. Han förstod inte att jag endast höll koll för att 
jag skulle hinna notera deras beteende, ge gester m.m. 
Allt han kände var en spänd ryttare, en ryttare som även 
är hans ledare. Då hästar är ett flockdjur, lyssnar de till 
sina flockledare, speciellt när det kommer till att upp-
märksamma faror. Spänner ledaren upp sig, blir alla an-

Och för mig som ryttare:
• Skyddsväst
• Ridhjälm
• Reflex

Figur 2. Bild på mig inför en av 
uteritterna. 

Figur 1. Bild på Charlie med reflexutrustning.

”Ryttare bör ha reflex på över-
kroppen och på hjälmen, alter-
nativt pannlampa, för att hjälpa 
övriga trafikanter att förstå vil-
ken typ av ekipage de kommer 
att passera. Hästar bör ha re-
flexer på alla fyra benen. Reflex-
täcke med reflexband på sidor-
na, bak på svansen och fram på 
bogen,” (Hippson 2016)
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dra i flocken spända –  redo för att fly. Så reagerade även 
Charlie. Han blev mer och mer spänd för varje gång vi 
red ut för att han märkte att jag var spänd = fara.   

Detta fick mig att börja misstänka att det är inte enbart 
hästarnas rädsla för trafiken eller annat ute på vägarna 
som kan orsaka olyckor – ryttarens rädsla spelar minst 
lika stor roll. Om ryttaren ser en bil komma körande 
emot dem, kan ryttaren bli spänd och rädd (för vad som 
kan hända) och skickar därför spända signaler till hästen 
- ett djur som agerar först, och tänker aldrig.

RESULTAT

VAD ANSER ANDRA RYTTARE? 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
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SAKTADE
NED

BEHÖLL
HASTIGHETEN

KÖRDE 
FARLIGT
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Figur 3. Diagram över observa-
tionen under dagtid. 

Figur 4. Diagram över observa-
tionen under kvällstid. 

Figur 5. Vart sker flest olyckor? (flervals fråga)

Figur 6. Vad är orsaken bakom olyckorna? (flervals fråga)

Figur 7. Vart sitter lösningen? (flervalsfråga) 

Under dessa två veckor passerade sammanlagt 70 bilar, 
38 under dagtid och 32 under kvällstid. Av de 32 som 
jag mötte under mörka förhållanden, bländade endast 
3 av i tid. 

Hästar har ett mycket bättre mörkerseende än oss 
människor vilket gör det viktigt att man bländar av i 
tid. Bara genom att lämna stallet för att gå ut i dags-
ljus, tar det några sekunder för hästens ögon att juste-
ra sig. Tänk då på hur situationen blir med en bil som 
har hellyset på. Det starka ljuset blir oerhört starkt 
för en hästs ögon som anpassat sig till mörkret. När  
bilisten väl bländar av, tar det några sekunder innan häs-
ten kan se igen. Den är i stort sett blind för ett par sekun-
der, och har då bilen väntat med att blända ned tills den 
kommit nära, blir hästen omkörd i blindo vilket kan göra 
att en annars trafiksäker häst som aldrig reagerat på  
bilar förut, hoppar till av rädsla. 

Av dessa bilar hade omkring 10% kört farligt (mer än 
att bara behålla samma hastighet sedan tidigare), som 
att t.ex. en bil försökte köra om en annan bil, som körde 
sakta om mig. Det hade kunnat gå riktigt illa både för 
mig samt de andra bilisterna. Tänk om det hade kommit 
en mötande bil?  

Jag anser att resultatet av denna undersökning stärker 
min åsikt om att det finns en brist i samspelet mellan bi-
lister och ryttare. Att endast 35% saktar ned och agerar 
korrekt är för lite, när det borde vara 100%.

För att ta reda på vad andra tänker angående faror 
för hästar och ryttare på vägarna, gjorde jag ett online 
formulär som jag delade ut på bland annat Facebook 
grupper så som ”Hästforum Norrbotten”, samt även till 
ridskolor runt om i Sverige: 

• PRK - Piteå Ridklubb

• Luleå RK - Luleå Ridklubb

• Djurgårdens Ridklubb

• Malmö Ridklubb

• Svenska Ridsportförbundet

Jag har även vänt mig till England för att kunna jämföra våra
resultat mot deras. England är ett land där hästkulturen 
är oerhört stor, genom att många har hästar för jakt, 
sällskap, samt tävlingar som bl.a. polo, distansritt, fält-
tävlan m.m.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Stallet
Ridhuset/ridplan

På vägarna
I transporten

Hagen
Tävlingar

Nya miljöer
Med nya ryttare

0 20 40 60 80 100

Ryttaren

Övrigt

 Andra människors
okunnighet

Andra människors
respektlöshet

Brist på utrustning
eller andra medel

0 20 40 60 80 100

Bättre utrustning

Förbättra
ryttarens ansvar

Förbättra andra
människors beteende

Förbättra hantering
utav hästen i överlag

EN
SV

De svenska ryttarna ansåg att 
hagen var den plats där flest 
olyckor sker, varpå vägarna var 
näst farligaste. De engelska ryt-
tarna tyckte som de svenska 
fast tvärt om. Att vägarna var 
den plats där flest olyckor sker 
och att hagen kom på andra 
plats. I ett land som England, 
som består mest utav civilisa-
tion samt åkerängar, kan det 
vara förståeligt att man som 
ryttare måste man rida om än 
ännu mer  längs  vägar än vi ryt-
tare i Sverige. 

Båda grupperna var enade om 
att de trodde orsaken bakom 
dessa olyckor var beroende på 
andra människors okunnighet.   

Både de svenska och engelska 
ryttarna är enade om att lös-
ningen är att förbättra andra 
människors beteende överlag.
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BILISTER  
Efter både min egna undersökning samt formulärsun-

dersökningarna drog jag slutsatsen att den allmänna 
ryttaren anser att bilisterna är det största hotet ute på 
vägarna. Men vad anser bilisterna själva om sitt körande 
omkring hästar och hästekipage på vägarna? Jag gjorde 
därför en ny undersökning där jag skickade ut en till en-
kät, vars frågor syftade till att ta reda på hur bilisterna 
uppför sig, vad de tycker, och vad de vet. I undersök-
ningen deltog över 200 personer. 

93% av bilisterna som deltog i denna undersökning 
svarade att de saktat vid omkörning av ett hästekipage, 
men som min tidigare undersökning påvisade, hade en-
dast 35% saktat ned. De siffrorna kan dock helt och hål-
let bero på vem som har tagit sig tiden att svara på mina 
frågor. Om man vet med sig att man kör dåligt kring 
hästar, kanske man helt enkelt väljer att inte ta del av 
enkäten, men under min observation hade de inget val. 
Men det kan lika väl bero på att det är lättare att säga 
ja även om man vet med sig att det kanske inte alltid är 
sanningen. Alla har förhoppningsvis fått höra minst en 
gång att man ska sakta ned vid körning omkring hästar, 
och om man svarar nej, jag saktar inte ned, kommer of-
tast följdfrågan ”Varför?” vilket många kanske ej har ett 
svar på. Det finns alltså en risk för en felkälla med dessa 
siffror, men de är fortfarande värda att ta till sig.

Gällande frågan om de någon gång gasat upp mot ett 
hästekipage, blev jag inte förvånad över att se ett par 
som svarat ja. Jag hade snarare förväntat mig ett större 
antal. Vad jag dock inte hade förväntat mig var att fle-
ra hade erkänt till att gasa upp mot hästekipage flera 
gånger. Jag är nöjd över att folk har kunnat erkänna sina 
handlingar, erkänna att de har gasat upp mot hästar. 
Men det borde inte få ha skett, speciellt inte flera gång-
er. Att ryttare tycker det är skrämmande att ge sig ut i 
trafiken kanske inte är så konstigt när bilar varken saktar 
ned eller t.o.m. gasar upp med flit.

För att se alla frågor och deras resultat, SE BILAGA 1.

RESULTAT

Figur 8. Diagram  över hur bilis-
terna skötte situationen (i fråga 
om hastighet)

Figur 9. Diagram över hur 
många som gasat upp mot ett 
hästekipage. 

SAKTADE NED
BEHÖLL SAMMA
STANNADE

EN GÅNG
FLERA GÅNGER

NEJ
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OLYCKSSTATISTIK
”Under åren 2010-2014 drabbades i genomsnitt två hästar per 
månad av en allvarligare incident i trafiken.” (Agria 2016) 

Det har varit svårt att hitta färsk statistik relaterat till 
häst och ryttare på vägarna. Den senaste sammanställ-
ningen publicerades år 2008 av Stefan Pinzke, ”Trafik-
säkerhet till häst - olycksutveckling, attityder och bete-
enden” SE BILAGA 2, där statistiken gällde baserad på åren 
mellan 1992 och 2005.  

I hopp om att få fram nyare olycksstatistik vände jag mig 
till polisen som inte hade något att ge ut, SE BILAGA 3, utan 
hänvisade mig till försäkringsbolag. Jag valde ut tre styck-
en.

• IF

• Folksam

• Agria

Men inte heller där fanns det någon information att
hämta, bortsett från en individuell sammanställning 
från IF.

”Sedan 1 januari 2000 har vi haft 81 trafikskador. Obser-
vera två saker: 1) Det kan vara många fler, mörkertalet 
beror på att man kanske inte skrivit trafikolycka som di-
agnos, man kan ju ha skrivit t.ex. ”sårskada”. 2) Trafiko-
lycka innebär även de skador som uppstått om en trans-
port krockat eller vält. Det är alltså inte bara skador där 
häst och fordon krockat.” (Olivia Ying, Försäkringsrådgi-
vare IF 2017) 

Jag vände mig därefter till trafikverket, transportstyrel-
sen och Statens väg- och transportinstitut (VTI). Tillslut 
efter ett andra försök hos transportstyrelsen fick jag 
napp. Jag blev tilldelad ett dokument, en sammanställ-
ning av polis- och sjukvårdsrapporter med frisökningen 
på ordet ”häst”. SE BILAGA 4.

Dokumentet består utav 43 olyckor som involverat 
hästar mellan åren 2013 och 2016 och tar upp både hur 
allvarlig olyckan var, ljusförhållanden, väderlek samt vilka 
inblandade m.m. Av de olyckor som skett som involve-
rat hästar, har den andra parten varit till största del per-
sonbilar. 29 olyckor av 43, involverade personbilar med-
an endast 1 involverade en moped. 

Under 4 år skedde det olyckor som resulterade i:
• 30 lindriga skador
• 4 måttliga skador
• 5 Allvarliga skador
• 4 Dödsfall

Av dessa 4 dödsfall skedde alla med personbilar, 3 av 4 
skedde under mörka förhållanden och 3 dödsfall skedde 
under samma år - 2013. Om man bara ser till år 2013 (13 
olyckor totalt) var 43 % av olyckorna dödsolyckor.

Det finns så klart ett mörkerantal då dessa siffror är ba-
serat på ett dokument med hjälp av frisökning. Dock vet 
man säkert att dessa har skett, vilket gör att mörkeran-
talet endast kan påverka statistiken till högre siffror. 

Majoriteten av olyckorna var, tack och lov, lindriga, men 
20% var ändå allvarliga olyckor och dödsfall. Med tanke 
på trafikverkets ”Nollvision” och dess mål.

”...en vision om en vägtrafik där ingen människa dödas 
eller skadas allvarligt, men också en strategi för hur vi 
ska uppnå säker vägtrafik enligt visionen.” (Trafikverket 
2013)

 Jag anser att det finns en hel del kvar att göra gällande 
hästekipage på vägarna, då de är långt ifrån ”inga allvar-
ligt skadade eller dödsfall”.

BILISTER

GÅENDE
LASTBILAR

MOPED
MOTORCYKEL

TRAKTOR

BUSS

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Figur 10. Diagram på andra involverade i hästolyckor. 

LINDRIG
MÅTTLIG
ALLVARLIG
DÖDSFALL

Figur 11. Diagram  över nivå på 
skador i förhållande till de 43 
olyckorna.
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Enligt dessa inrapporterade fall skedde 50% av olyckor-
na under mörka förhållanden, medan endast 25% sked-
de i dagsljus. Dessa siffror är endast baserad på detta 
dokument. Tittar man däremot på Pinzkes arbete ser 
det helt annorlunda ut. 

”Cirka 73 procent av olyckorna inträffar i dagsljus och 22 
procent i mörker.” (Hastsverige 2011)

Detta kan förstås bero på flera olika faktorer. Varpå ti-
den kan vara en utav dem. Det har gått 12 år sedan Pin-
zkes arbete, och mycket kan ske under 12 år. 

Efter att ha gått igenom allt material, både från mina 
observationer, undersökningar samt olycksstatistiken 
har jag dragit slutsatsen att huvudorsaken bakom ri-
dolyckor på vägar sker på grund av en avsaknad av kom-
munikation, mellan bilister och ryttare. Jag misstänker 
att det handlar om människor i allmänt som ej vet hur 
de ska hantera situationen, så de kör bara förbi för att 
komma där ifrån. Dock är ryttaren inte heller skuldfria, 
men generellt sett finns det inte så mycket mer en ryt-
tare kan göra åt situationen. För även om en ryttare föl-
jer dessa råd, gör de ej så stor skillnad så länge förarna 
ej agerar korrekt vid passering av hästekipage. 

• Undvika så långt det går att rida på eller nära trafike-
rade vägar

• Gå ut i vägkanten om möjligt när du möter en bil

• Signalera mot mötande trafikant att sänka farten
och vara uppmärksam

• Aldrig rida på lång tygel i trafiken

• Vara uppmärksam och scanna av omgivningen för
att ligga steget före din häst

• Alltid använd tydliga reflexer på både häst och ryt-
tare. Även om det är ljust när du rider ut så kommer
mörkret snabbt under vinterhalvåret. (Agria 2016)

Det finns hänvisningar för andra trafikanter också, men 
som mina undersökningar har påvisat, verkar majorite-
ten ej följa dem, eller vara medvetna om att de existerar. 
Detta är vad en bilist bör/ska göra vid möte med en häst. 
Sakta ned och var beredd på att kunna stanna 
Håll utkik efter ryttarens signaler till att sakta ned eller 
stanna 

• Var beredd på plötsliga rörelser, hästar blir lätt skräm-
da av det oförutsägbara

• Tuta inte eller varva motorn

• Passera med gott utrymme i sidled – ge hästen det
utrymme den behöver

• Gasa inte upp så fort du passerat ekipaget (Think!
Advice 2015)

Det handlar om att kunna anpassa sig, visa hänsyn och 
skapa en kommunikation med ryttaren. Vissa hästar 
går fint att passera utan att stanna för, vilket ryttaren 
i sådant fall kommer signalera. Medan andra hästar blir 
oroliga för att det kommer någonting emot dem och då 
är det viktigt att kunna stanna och låta hästen komma 
emot bilen. Om man kör förbi i hög hastighet, tutar eller 
gasar upp så fort man är en halv meter förbi, blir det nå-
gonting plötsligt för hästen vilket kan skrämma den så 
pass att det kan ske en olycka. Att passera med gott ut-
rymme i sidled är något som de flesta bilister gör, även 
om de inte saktar ned. Det kanske har något med att 
man som förare har en vana att hålla ut om man passe-
rar någon annan, en gående, cyklist, annan bil etc. Det 
intressanta med hästar är att ”de till naturen är klaus-
trofobiska” (Sophie Ericson 2006), så när en bil kör för 
nära, finns det en risk att hästen känner sig för inklämd 
mellan bilen och vägrenen - vilket kan orsaka att hästen 
får panik och försöker ”ta sig ut”. Mycket av de ”regler” 
som existerar är just för att minska anledningarna för 
hästen att bli rädd och fly, men om man inte tar hänsyn 
till dessa, och med tanke på hästens flyktbeteende, är 
det kanske inte så konstigt varför folk anser att det är 
farligast att rida på vägarna.

Figur 12. Diagram  över ljusför-
hållandena.

MÖRKER
DAGSLJUS
SKYMNING/GRYNING
OKÄNT

Det finns en brist i kommu-
nikationen. Hur kan man fixa 
det? Hur kan jag hjälpa till?
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ANDR AS 
ARBETEN
”Det visade sig att en gradvis inlärning var den i särklass 
effektivaste metoden, särskilt för mycket ängsliga hästar ” 
(Carin Wrange - Chefredaktör på ”HästSverige” 2010) 

År 2008 slutförde Stefan Pinzke sin forskning kring 
”TRAFIKSÄKERHET TILL HÄST - olycksutveckling, atti-
tyder och beteenden”SE BILAGA 2,  där hans syfte var att 

”göra en fördjupad studie med analyser kring trafiko-
lyckor där ridande och körande hästekipage varit inblan-
dade. Resultaten avsåg att ge underlag och förslag på 
konkreta trafikutbildnings- och informationssatsning” 
(Stefan Pinzke 2008). 

I hans arbete tar han upp olycksstatistik och det blir 
snabbt tydligt att det har skett en förändring på   dessa 
11 år. Som jag nämnde tidigare, har det skett en föränd-
ring gällande ljusförhållanden. Dagsljus har gått från att 
vara ledande ljusförhållande vid olyckor med 73% olyck-
or i dagsljus, till att idag vara 25%. Mörker har blivit en 
allt mer påtaglig orsak bakom olyckor.

I Pinzkes arbete rapporteras det om 4 dödsolyckor på 
14 år. I det dokument jag har arbetat med har det skett 4 
olyckor på 4 år, vilket är en oroväckande skillnad.

”Resultaten har grundats på 1) analys av polisrapporter 
av vägtrafikolyckor och 2) diskussion vid ett trafiksäker-
hetsseminarium.” 

Hans forskning heter ”trafiksäkerhet till häst...”, men 
i stycket ”förslag på åtgärder och fortsatt forskning” 
nämns varken något om häst, ridande eller hästekipage. 
Vilket jag tycker är konstigt, med tanke på om man tittar 
tillbaka på hans syfte.  

Min lillebror håller på att ta B-körkortet för stunden, 
vilket fick mig att fundera över vad  som står i körkorts-
böckerna om hästar i trafiken. Till och med jag, som är 
så pass hästintresserad, minns inte vad som stod i kör-
kortsboken om hästar i trafiken. Så jag lånade min lil-
lebrors körkortsbok och min lillasysters AM-bok för att 
se efter vad som står i dem. Båda böckerna benämner 
hästar i trafiken, men endast som ett kort stycke varde-
ra under kapitlet om lantbruksvägar. 

I Körkortsboken står det ett kort stycke om hästar i tra-
fiken. Boken listar upp ett par råd när man närmar sig ett 
hästekipage, vilket är bra, men den förklarar inte varför 
man ska följa dessa råd. 

”Hästar är känsliga djur och kan lätt bli skrämda, ibland 
av nästan oförklarlig anledning” (Körkortsboken 2012)

I mopedboken står det tyvärr ännu mindre om hästar 
i trafiken, endast 49 ord. Kanske beror det på att enligt 
statistiken så sker endast en minoritet av alla olyckor 
med hästekipage med mopeder.   

“När du närmar dig en häst med ryttare ska du ta det 
mycket lugnt. Var uppmärksam på tecken från ryttaren 
och försök att få ögonkontakt med honom eller henne. 
Lämna rejält avstånd i sidled när du passerar och und-
vik plötsliga ljud - hästen kan bli skrämd och skena iväg” 
(mopedboken 2016) 

Men vad händer när en häst blir rädd och skenar iväg? 
Texten förklarar inte själva innebörden av termen. Är 
tanken att  en 15 åring ska redan ha förståelse vad det 
betyder när en häst skenar iväg? Förmodligen vet de 
flesta inte om att när en häst skenar iväg har den panik. 
Ett stort djur som en häst som har panik kan bli myck-
et farligt för både djuret själv, den utsatta ryttaren men 
även den andra trafikanten. Att krocka med en älg som 
väger ca 200-550kg kan bli dödligt för föraren, hur far-
ligt är det då inte att krocka med en ridhäst som väger 
mellan 450-750kg?

STEFAN PINZKE

KÖRKORTSBOKEN
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The British Horse Society är Storbrittaniens ledande 
hästorganisation som kämpar för bättre förhållanden i 
ryttarsamhället. Deras hemsida fungerar som en infor-
mationskälla med artiklar på hur man som ryttare ska 
uppföra sig i trafiken, men även hur bilisterna ska bemö-
ta hästekipage. Det var väldigt tydligt att de var måna 
om att öka säkerheten, så måna att de hade flera kam-
panjer igång så som:

• ”Don’t be a dark horse” - riktar sig till att öka använ-
dandet av reflex. SE BILAGA 5

• ”Hit your break, not my horse” - riktar sig mot andra
förare att sakta ned för att inte skada hästen och ryt-
taren. SE BILAGA 6

• ”Dead? Or dead slow?” - riktar sig mot andra förare
att sakta ned för att inte skada sig själva.

Två av tre kampanjer vänder sig till andra förare. Tittar 
man tillbaka på min undersökning, var Storbritannien 
mer överens om att det var andra förare som orsakade 
olyckorna samt att det var hos dem lösningen skulle sit-
ta. Något i sig som reflekteras i fördelningen utav kam-
panjernas fokus.

THE BRITISH HORSE SOCIETY (BHS)

15

#thinkhorsethink15

Dead? 
Or Dead Slow? 

Your Choice
Horses are unpredictable. Passing 
horses wide and slow can prevent 
deaths of drivers, riders and horses.  

#thinkhorsethink15

Dead Slow? 
Good Choice
It’s not just the horse that will suffer when involved in a road 
accident. The average horse weighs half a ton and on impact  
can cause significant damage to a vehicle and the people inside.

Protect yourself. Protect your car.  
Protect horses and riders.

Thank you for driving  
safely around horses. 

When passing horses
1. Slow down to 15mph

2. Be patient, don’t sound your horn or rev your engine

3. Pass horse wide (at least a car’s width)

4. Drive slowly away

1

2

3

4
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Figur 15. Framsida på ”Dead? Or 
dead slow?” kampanjen.

Figur 16. Baksida på ”Dead? Or 
dead slow?” kampanjen.

Figur 14. Statistik som lanserades i samband ”Dead? Or 
dead slow?” kampanjen.

SVENSKA RIDSPORTFÖRBUNDET

Figur 13. Svenska Ridsportför-
bundets logotyp.

”När jag började stå i det här 
stallet, för ca 10 år sedan, var 
både bilister och ryttare non-
chalanta mot varandra, men 
genom att visa tacksamhet 
kommer man långt. 

Jag var den första som började 
att tacka bilisterna när de sak-
tade ned. Till en början märkte 
jag ingen skillnad, men efter ett 
tag, började de visa mer respekt 
och fler ryttare började följa mitt 
exempel. Vi hade startat upp ett 
sorts samarbete. De respekte-
rar oss och vi tackar dem och 
respekterar genom att rida åt 
sidan, släppa fram dem m.m.” 
(Eva Bergström)

“Du verkar ha en eldsjäl - håll 
fast vid den” (Eva Bergström)

I ett mejl från Svenska Ridsportförbundets generalse-
kreterare Ann-Catrine Bengtsson, SE BILAGA 7, berättade 
hon att de har två ”kampanjer”: 

Kampanjen för bilisterna heter ”Hästar i trafiken – till 
dig som är bilist” SE BILAGA 8, är en tresidig folder som 
nämner: hur många hästar finns i Sverige, hur en häst 
reagerar till en ”fara”, vad säger lagen och vad som gäller 
vid omkörning av en hästtransport.

Den som vänder sig till ryttarna, ”Hästar i trafiken – till 
dig som ryttare” SE BILAGA 9,  är på fem sidor vilket går 
in mer detaljerat på hur man som ryttare ska hantera 
hästen i trafiken (ex. Man ska ej rida på långa tyglar), vad 
säger lagen samt vad säger försäkringsvillkoren. 

Det var synd att jag inte kunde hitta dem någonstans 
på deras egna hemsida, men när jag googlade fick jag 
fram dem.  

EVA BERGSTRÖM
Via ”Stiftelsen Hästforskning” kom jag i kontakt med 

Carin Wrange som är redaktör på HästSverige. Tidigare 
i min undersökning hade jag kommit över några artik-
lar som hon hade skrivit, därav citaten tidigare i 
denna uppsats, så att få ett personligt mejl från henne 
kändes stort. Hon skickade ett flertal länkar till artiklar 
som hon själv skrivit men även till ”Månadens Profil” 
som handla-de om en kvinna vid namn Eva Bergström. 
I artikeln fick man läsa om hur Eva, idag 64 år gammal, 
varit/är med-lem i flera organisationer som kämpar 
för att förstärka säkerheten kring ritt på vägarna. 
Hon var den person som startade upp Vision Häst 
Värmdö, där de kämpa-de för att införa ridvägar - 
vilket efter 10 års tid blev en verklighet. I mejlet från 
Carin frågade hon mig om jag ville få kontakt med 
Eva – självklart ville jag det. 

Under mitt samtal med Eva pratade vi både om vad 
hon kämpat för och vad det är jag kämpar för, och vi 
fann många likheter i våra arbeten. Till exempel 
hade hen-nes organisation gjort en insats med att 
utbilda buss-chaufförer hur en häst fungerar, för att ge 
dem en bättre förståelse för hur de ska hantera 
körning förbi hästar. Responsen från chaufförerna 
var mycket positiv och  resultatet ser än idag 
lovande ut. Det handlar om kom-munikation! Ett 
sammarbete mellan trafikanter och ryttare.  
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 När jag först kontaktade dem blev jag erbjuden att få 
ringa och prata med dem, men när jag berättade att jag 
skulle komma till England, erbjöd de mig snabbt att få 
komma för en genomgång av deras arbete på plats, var-
på jag fick äran att träffa chefen för rid-säkerheten.  Det 
tog sju timmar att köra till och från deras anläggning 
men det var det värt! 

Själva byggnaden utstrålade status. Detta var inte en 
liten förening som jobbade på fritiden, vilket jag dock 
sedan tidigare visste, men jag hade nog inte insett hur 
”viktig” platsen skulle upplevas. Det första som skedde 
var att en man iklädd full kostym tog emot en bakom 
receptionen.

Under mitt möte med Alan Hiscox fick jag ta del av pro-
cessen för deras senaste kampanj – Dead or dead slow? 
Som släpptes mars 2016. Enligt deras organisation 
handlar allting om en treenighet (vid säkerhet på vägar) 
- bilisten, ryttaren och hästen = tre hjärnor.
Genom att först utbilda förare och göra dem till säkrare
förare, kan man därefter gå vidare till ryttaren och där-
efter hästen. Det skulle inte hjälpa om man började hos
hästen, för även om man tränar den i flera år med att
göra den så tålig som möjligt (polishästar) kan de fort-
farande bli påverkade av förarens sätt att köra. Men Alan
påpekade snabbt att de var medvetna om att de ej kun-
de nå ut till alla förare - för det skulle alltid finnas dem
som tycker det är spännande att jaga upp hästar etc.
Utan därför vänder de sig till vardagsföraren, de som
kanske inte vet hur de ska hantera situationen och där-
med kör fort för att snabbt komma där ifrån.

”Det intressanta...” Sa han, ”är att folk började inse att 
häst och ryttare tillhör oskyddade trafikanter först efter 
att vi släppte vår statistik förra året”. 

Statistiken talar bland annat om mer än 315 inrappor-
terade olyckor under året 2015 . Trots att det var endast 
nyligen som det började ske en förändring, har BHS som 
organisation kommit långt, och samhällets beteende 
har förändrats till det bättre om än kanske inte till en 
önskad nivå. BHS har genom sin kampanj Dead or dead 
slow, startat upp stora diskussioner i parlamentet och 
har involverat både polisen, biltillverkare, cyklister, kör-
kortslärare, media samt ryttare. De har till och med vun-
nit ett pris - ”Driver Education Campaign of the Year”. 

Under hela mötet var Alan väldigt nyfiken på att höra 
hur det såg ut i Sverige, om våran huvudorganisation, 
Svenska ridsportförbundet, arbetade på liknande sätt. 
Jag berättade om Svenska ridsportförbundet och deras 
kampanjer.  Alan verkade väldigt mån om att eventuellt 
få komma i kontakt med det svenska ridsportförbundet 
då han gärna vill utöka samarbeten även bortom sitt 
lands kanter.  

Jag lämnade deras anläggning med mer material än 
vad jag hade kunnat hoppats på, men framför allt, så 
lämnade jag platsen med ett leende – ett leende där-
för att självaste chefen ville att jag skulle kontakta dem 
igen när mitt arbete är klart.

MÖTET MED BHS

”WELCOME TO THE BRITISH HORSE SOCIETY, HOW MAY I HELP?”

ALAN HISCOX

Chef för säkerhetsarbetet

Tidigare yrke: Ridande polis

Hans arbete innebär bland an-
nat att resa runt (t.ex. stock-
holm och köpenhamn) för att 
föreläsa om BHS arbete kring 
säkerhet för hästekipage på 
vägarna, samt vad som kan för-
bättras och hur det skulle kun-
na ske.  

Figur 17. Bild på receptionen vid ingången.
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OM HÄSTEN
”Hästar är här och nu, de har inga komplexa känslor. Men de 
är jättebra på att läsa vårt kroppsspråk ” (Sophie Ericson 
”equiterapeut” 2006)

Att ständigt få höra hur man ska agera kring hästar hjäl-
per inte alltid. Många har aldrig varit nära en häst vilket 
gör att de knappast förstår sig på detta stora djur. 
Jag har pratat mycket om hur det inte finns någon 
respekt eller kommunikation, men utan kunskap blir 
det svårt att föra en stadig kommunikation.

SYNEN
Hästens sinnen skiljer sig ifrån våra egna, men kanske 

inte alltid lika mycket som man hade trott. Ta synen till 
exempel. Då hästar är ett flyktdjur sitter deras ögon i 
förhållande till deras huvud, annorlunda jämfört med 
våra rovdjursögon. Genom att hästens ögon sitter där 
dem sitter, ger det hästen en annan syn på världen runt 
omkring dem. De kan se nästan helt omkring sig, bort-
sett från en blint parti bakom ryggen, men även framför 
huvudet, ca 3m framför dem. Detta betyder alltså när 
en häst hoppar ett hinder, kommer den alltså ihåg hur 
högt och långt hindret såg ut att vara, för när de väl tar 
hoppet, kan det ej se hindret rakt framför sig.  

Att hästar kan se i färger kanske inte alla visste. De kan 
inte se i samma färgspektrum så som vi, utan ser allt i 
blåa, gula toner.

Figur 19. Illustration på hästens 
synfält samt blinda parti. 

Figur 18. Illustration på skillnaden mellan en människas 
färgspektrum och en hästs. Cirkeln till vänster represen-
terar vår syn medan det till höger representerar hästens. 

När det kommer till hörsel, så är hästen ett väldigt 
ljudkänsligt djur tack vare att de kan vrida sina öron ett 
halvt varv. Detta har gjort att hästarna, liksom många 
andra flyktdjur, har en oerhört bra hörsel. Därför  är det 
inte så konstigt om en häst hoppar till när en bil ger ifrån 
sig plötsliga ljud, som att varva motorn eller tuta?  

Hästar lär sig även så småningom att koppla ljud från 
människan till olika händelser, dock inte på samma nivå 
som en hund, men de kan lära sig att skilja på en irrite-
rad röst eller en lugn. För oss människor kan för mycket 
ljud vara stressframkallande. Ett ständigt pågående ljud 
i vår närhet ökar risken till förhöjt blodtryck, liknande 
gäller även hästarna, även om det tar sitt uttryck på an-
nat sätt. 

Tidigare har man trott att hästens känsel var mycket 
mer dämpad än våran på grund av hästens päls samt de-
ras oförmåga att visa smärta på samma nivå som oss.
Det var inte rätt. En häst kan känna minst lika mycket 
smärta som oss, det gäller bara att kunna tolka hästens 
uppförande. Det är dock oerhört svårt att förutse hur en 
skadad häst kommer reagera, även för vana hästmän-
niskor. Hästar som till det normala anses vara snälla och 
lätthanterliga, kan bli nästintill livsfarliga. Det gäller att 
komma ihåg det ifall en häst skulle sparka ut mot en. En 
häst sparkar aldrig för att vara elak.  Det innebär att det 
inte är lönt att straffa hästen, det kan istället leda till att 
den blir svårhanterad. Minnen som är förknippade med 
obehag, smärta och rädsla ger de allra starkaste och de 
mest bestående minnena. 

HÖRSELN

KÄNSELN
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Många kanske tror att hästar är bara en hobby, att de 
bara är ett husdjur, men det är vetenskapligt bevisat att 
de kan vara så mycket mer. 

Idag finns det ca 360 000 hästar i Sverige som används 
för olika syften. Privatbruk, jordbruk, avel, ridskoleverk-
samhet, men även rehabilitering. 

”Det är vetenskapligt bevisat att människor som är stres-
sade, har ångest eller ont i kroppen mår mycket bättre 
av att rida och umgås med hästar. Det gör hästnäring-
en till ett viktigt verktyg för en bättre folkhälsa i Sverige.” 
(GillaHäst 2015)

Att komma i kontakt med hästar ger en fysisk träning, 
samt ett socialt och psykiskt sammanhang. Det finns 
flera organisationer som använder ridning som en be-
handlingsform, sjukgymnastik och fritidssysselsättning 
för många funktionshindrade. Ridsporten är Sveriges 
största sport för människor med funktionsnedsättning. 

Jag minns själv när jag red på PRK några år tillbaka, då 
jobbade det en man där, som inte var som alla andra 
eftersom han hade ett förståndshandikapp. Som barn 
tyckte jag han var lite läskig. Men när jag växte upp och 
fick lära känna honom, såg jag en man som älskade sitt 
jobb och älskade hästar. Han sken verkligen upp när han 
pratade om förra veckans ridlektion han hade varit på 
och vilken häst han hade fått rida. Hästarna gjorde ho-
nom lycklig. 

I ett projekt av Leni Tidblad, KBT-terapeut, fick krimi-
nella och drogberoende män med psykisk ohälsa ”be-
handlas” med hästskötsel och ridlektioner.

”Med hästarnas hjälp fick deltagarna öva sig i självbe-
härskning, empati, omvårdnad, tydlighet och på att sät-
ta gränser och såväl den kognitiva som emotionella för-
mågan förbättrades hos deltagarna och de sa sig själva 
må mycket bättre av ridterapin.” (GillaHäst 2015)

I en annan undersökning, visade det sig att barn som 
rider, har lägre stressnivåer än sina skolkompisar. En 
grupp barn på 11 till 13 år fick under tre månaders tid 
lära sig att rida och sköta om hästar, 90 minuter varje 
vecka - ungefär den tid som en vanlig ridskoleelev läg-
ger ned varje vecka, minst. Studien visade att kontroll-
gruppen hade en noterbar lägre nivå av Kortisol, ett ste-
roidhormon som utsöndras när man är stressad, samt 
att effekten kunde märkas långt efter att experimentet 
var slutfört. 

”Researchers hope that the study could be a first step 
in finding ways to prevent teenagers developing mental 
health problems.” (MailOnline 2014) 

Hästar är mer än bara ett djur, de är en bästa kompis, 
en dröm, en livsstil... Det är därför som jag tycker det är 
så oerhört viktigt att människor att ge dessa fantastis-
ka djur den respekt som de förtjänar.  Genom att sakta 
ned och ge hästen den utrymme som den behöver, vi-
sar  man respekt mot både hästen som djur och rytta-
ren själv. För när vi inte saktar ned sätter vi allt på spel. 
För vem vet om hästen kommer hoppa till vid ljudet av 
en accelererande motor, och springa rakt ut på vägen 
för att sedan bli påkörd av en bil körandes i 80 km/h. 
Vem vet hur många som kommer dö, eller vem som 
kommer gråta sig själv till söms för att deras bästa vän 
inte finns längre, eller vem som kommer behöva ringa 
jobbiga samtal till ett gruppboende och avboka deras 
kommande ridlektion. 

Visa respekt! Visa medkänsla! Visa att du har ett hjärta!

HÄSTENS FUNKTION



SIDA - 28

ARTEFAKT
Efter att ha bearbetat det material jag fått till mig, har 

det stått klart för mig att detta handlar om ett problem 
i kommunikationen. Folk vet helt enkelt inte hur de ska 
agera i situationen vilket skapar missförstånd och ibland 
olyckor. Det är oftast när man inte vet hur man ska lösa 
en situation, som man hellre vill ”få det överstökat” vil-
ket resulterar i dagens körsätt kring hästar. 

Jag bestämde mig därefter att min artefakt ska försöka 
lösa det här problemet i kommunikationen, i stället för 
att peka ut problemet i sig. Jag måste få ut information 
till förarna, men hur skulle det gå till? Det finns redan ett 
flertal foldrar och kampanjer där ute, men problemet är 
fortfarande kvar. Vad det kan bero på kan jag inte svara 
på, men ett svar skulle kunna vara att de försvinner in i 
mängden. Vare sig det är på grund av deras uttryck eller 
innehåll. Vad gäller innehåll började jag fundera över hur 
i England hade vändningspunkten varit i den kampanj 
där de gett ut statistik -  kanske det skulle kunna funka 
här också?

Jag vet att jag aldrig kommer kunna nå ut till alla och få 
dem att skärpa till sig. För den som gasar upp mot häs-
ten och ryttaren kommer att fortsätta att göra det även 
efter de sett min artefakt - för de vet redan om att det är 
fel, ändå gör man det. Jag vill hellre fokusera på t.ex. Fru 
Andersson som ska köra barnen till fotbollsträning och 
som inte vet hur hon ska köra kring hästar. Tanken är 
dock ändå att artefakten som kampanj ska kunna skick-
as ut till hushåll för att nå personer som Fru Andersson.

Detta ska ske genom en unik design som syftar till att 
väcka uppmärksamhet samt bli ihågkommen. Innehåll-
et syftar till att lägga fram information med bl.a. statis-
tik men även fakta om hästar samt uppmuntra till ett 
bättre körbeteende. Detta görs genom att artefakten 
ska upplevas seriös och positiv genom mina val av typ-
snitt, färg och andra grafiska element.  

Det är dags att lägga korten på bordet. 

Min artefakt ska: 
• Nå ut till bilister 

• Ge ut statistik kring hästo-
lyckor på vägar 

• Uppmuntra till ett bättre kör-
sätt 

• BLI IHÅGKOMMEN!
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A
A

S TAT I S T I K

TÄ N K  O M !

FLEST olyckor sker i mörker

Mindre än 20% saktar ned
vid körning förbi ett hästekipage

3 DÖDSFALL på 1 år
Statistik baserad på rapporter från 2013

48 OLYCKOR de senaste 3 åren
Involverade hästekipage och andra trafikanter 

1/40 GASAR upp mot hästar
Baserad på en undersökning gjord 2017

MÖRKER
SKYMNING/GRYNING
OKÄNT
DAGSLJUS
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K
K

EN GÅNG ETT FLYKTDJUR
 ALLTID ETT FLYKTDJUR

När man möter en häst och ryttare på vägarna är det 
viktigt att man som förare vet hur man ska hantera 
situationen. Ens val kan sluta i ett spel på liv och död. 
Många organisationer har ett flertal gånger nämnt vad
man ska göra, men oerhört få har förklarat varför.

Hästen är ett flyktdjur med oerhört bra hörsel tack vare 
sina öron som kan vridas om ett halvt varv, vilket gör 
dem till ett väldigt ljudkänsligt djur. Det är därför viktigt 
att en passering av ett hästekipage sker genom att sakta 
ned i god tid, behålla samma hastighet genom hela pass-
eringen och därefter ej gasa upp så fort man passerat.
Detta bör göras för att eliminera risken att skrämma
hästen via plötsliga ljud.

Hästar är till naturen klaustrofobiska vilket är en utav 
anledningarna till varför man ska ge gott om utrymme i 
sidled vid passering. Den andra är att man kan aldrig veta 
när/om en häst skulle bli rädd och ges det inget utrymme 
finns det en stor risk att hästen kan hoppa ut framför bilen. 

Gällande hästen syn är det få som vet att hästen har ett 
blint parti ca tre meter framför sig samt rakt bakom sig, 
men de har ett otroligt vitt synfält i sidled. Detta kan vara 
värt att komma ihåg när man kommer upp bakom en häst. 
Vid mörker är det viktigt att blända av i tid - därför att 
hästens ögon tar några sekunder på sig att vänja om sig 
vilket betyder att om man ej bländar av i tid, kommer man 
köra förbi en, i stort sett, blind häst.
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Q
Q

K O M  I H Å G

SAKTA NED I GOD TID

BEHÅLL SAMMA HASTIGHET

HÅLL UT I SIDLED
HÄSTAR ÄR TILL NATUREN KLAUSTROFOBISKA     

GENOM HELA PASSERINGEN

BLÄNDA AV I TID
ANNARS PASSERAR DU EN “BLIND” HÄST

VISA RESPEKT
SÅ SKA DU SE ATT DET UPPSKATTAS

FÖR DIN OCH ANDRAS SKULL

DESSA RÅD NÄSTA GÅNG DU ÄR UTE OCH KÖR.
DET KAN RÄDDA BÅDE DITT OCH NÅGON ANNANS LIV
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TÄNK PÅ ALLAS SÄKERHET
 ÄVEN DIN EGEN

Tänk dig hur farligt det är för dig som förare att krocka 
med en älg. Den genomsnittliga vikten för en häst
kan bli upp till det dubbla av en älg.

Skulle olyckan vara framme, är det generellt sett 
föraren som får stå för kostnaderna - så tills vida
det inte finns klara bevis på att det var ryttarens
fel. (Med det menas inte att det var ryttarens fel
för att han eller hon inte kunde kontrollera sin häst,
men kanske de satt och red med telefonen i handen.)
Oavsett vad, har ryttaren alltid rätt till ersättning för
personskador efter kollision.  

Det kanske inte alltid känns värt att behöva sakta in
vid möte av ett hästekipage, det är väl samma sak
som att köra om en cyklist? Det är en fråga om
både din egen säkerhet, en annan människa och 
ett djur. Och för att inte tala om din bil. Så nästa gång, 
sakta ned, låt resetiden bli några sekunder längre. Så 
ska du se att du ökar dina chanser till att slippa 
behöva åka till sjukhuset och verkstaden. För det om 
något, kommer att ta tid. 

Att vara inblandad i en trafikolycka med ett 
hästekipage är inte bara farligt för den oskyddade
ryttaren, utan även för dig som förare.
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PENGAR, ÄGODELAR, 
DET FYSISKA, KARRIÄR

ARBETE, MÅL, PLANERING, 
VILJA, HANDLING

”EN MYCKET LJUS (ELLER 
VITHÅRIG) INTELLIGENT 
MAN MED, STARK POSI-
TION. KAN VARA ENVIS. 

KORTET STÅR FÖR  
MOGENHET OCH REALISM .”

”EN ENERGISK, YNGRE, 
PASSIONERAD PERSON. 
DENNES TANKAR ÄR PÅ 

DIG ELLER PÅ DIN SITUA-
TION.”

Kungen står för intiligens, vilket var varför 
jag kopplade kortet till information om hästen. 
Hästar är både en ägodel och någoting som är 

fysiskt - RUTER

Jag valde spader knekt tillsammans med 
en baksida som vänder sig enkom till  

bilisterna och vad som kan ske med just dem 
om olyckan skulle vara framme. Tanken ligger 

hos dem och deras situation. Det handlar 
om att få bilisterna att tänka om och planera, 

vilket man måste lägga ned energi på - KLÖVER  

BRA KORT GENERELLT BRA KORT  
FAST MAN MÅSTE LÄGGA NED ENERGI

K J

KÄLLA: www.twice.se/kartomanti_kortens_betydelser.html

A

PROBLEM, SVÅRIGHETER, 
NEGATIVA TANKAR OCH 
KÄNSLOR

”KORTET ANSES STÅ FÖR 
MISSLYCKANDE & SVÅRIG-
HETER. I KÄRLEK BETYDER 
KORTET SVÅRA RELA-
TIONSSLUT.”

Jag valde att koppla ihop spader ess negati-
va koppling till den negativa statistiken kring 
olyckor och dödsfall vid ritt på vägarna. Det 
är inget trevligt ämne vilket orsakar negativa 
tankar och känslor - SPADER

DÅLIGT KORT

A

A
K

K
KÄRLEK, FAMILJ, HEM, 
VÄNNER, KÄNSLOR

”EN MÖRKBLOND VÄNLIGT  
INSTÄLLD KVINNA, MOR 
ELLER MODERLIG. GER 
GODA RÅD SOM KOMMER 
DIREKT FRÅN HJÄRTAT.”

Hjärter dam är associerad till en kvinna 
som ger goda råd från hjärtat. Därför  
arbetade jag med kortets baksida iform av 
råd som är för bilisten, ryttaren och hästens 
skull. Råd från hjärtat. Det handlar om en kärlek 
till alla involverade - HJÄRTER

BRA KORT

Q

Q

Q
J

J
KORTENS SYMBOLIK
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Min artefakt består av fyra kort.  Ett ess, en kung, en 
dam och en knekt. En av de högre korten, ett i vardera 
kort svit.  

Varför jag har valt att arbeta utifrån kort som min konst-
närliga inspiration beror på ett flertal anledningar. T ill 
störts del handlade det om att jag ville hitta ett 
visuellt uttryck för min artefakt som skulle väcka ett 
igenkännan-de hos betraktaren. Då jag vänder mig till 
en bred mål-grupp, från det att man börjar köra på 
vägarna, tills man helt enkelt inte kan längre, ville jag 
se till att artefaktens visuella uttryck upplevs minst lika 
bred. Därför valde jag en kortlek som min 
inspirationskälla. För vem har inte spelat kort? Vare 
sig det är ”finns i sjön” eller ”poker” - alla har vi en 
eller flera gånger sett en kortlek.

En kortlek, ett spel, men detta är långt ifrån ett 
spel. Detta gäller liv och död - This is not a game! I 
varje be-slut vi tar i våra liv finns det olika resultat = 
Varje beslut räknas. Ska jag fråga mamma eller pappa 
för femmor? Frågar jag mamma och hon inte har dem, 
vet pappa att jag har femmor när det är hans tur. 
Valet kan resultera i om jag vinner eller förlorar. Det 
är den aspekten som också gjorde att jag valde att 
arbeta med kort. Valet att sakta ned vid passering av 
häst och ryttare kan resultera i liv eller död.

Illustrationerna till vardera kort är baserat på den 
klas-siska upp och nedvända/spegelvända korten i en 
kort-lek (Kn, D, K) varpå varje häst är relaterat till det 
specifi-ka kortets betydelse.  

Ess, spader ess. Ett kort om problem, svårigheter 
och negativa tankar och känslor. Om det är något, i 
alla fall för mig, som för med sig allt detta så är det 
döden. Vil-ket var varför jag baserade min illustration 
på hästens skelett, för att skapa en tydlig vision av 
döden - en möj-lig konsekvens vid olyckor i trafiken.

Kungen har jag illustrerat hästen framifrån för att 
på-visa någon med stark position. ”Kan vara envis”, 
vilket jag också försökte få fram via min illustration. 
Jag ville åstadkomma en känsla av att den här hästen 
kommer inte flytta på sig - en stark och envis häst. 

Hjärter dam beskrivs som en moderlig kvinna, 
varpå jag illustrerade hästen som om den tittar 
bakom sig, kanske för att hålla koll på vart det lilla 
fölet är.  När jag satte ihop de två delarna, förmedlar 
helheten en omfam-nande känsla, vilket också är 
återkopplat till moderfiguren.  

ARTEFAKTENS VISUELLA VAL Klöver knekt talar om ”en energisk, yngre, passionerad 
person.” Jag valde att ta fasta på det energiska i beskri-
velsen och illustrerade därför en stegrande häst. Visser-
ligen kan en häst stegra för många olika anledningar, 
ofta i försvar eller för att visa sin status bland andra - vil-
ket gör det till ett form av utlopp av energi. 

Baksidorna av korten, där informationen presenteras, 
är liksom dess framsida, väl kopplade tillbaka till kortets 
innebörd. (Se sida 37 & 38)

Jag valde att arbeta med de engelska benämningarna 
på korten, A, K, D, J därför att detta arbete var minst lika 
influerat av Sverige som av England. Jag är medveten 
om att själva innehållet, informationen, står på svenska, 
men jag ville ändå skapa en mer internationell nivå på 
det visuella uttrycket. I min familj har vi t.ex. tre kortle-
kar, två med de engelska beteckningarna och endast en 
med de svenska.

AZO SANS
BOLD - bold
REGULAR - regular

LIGHT ITALIC - light italic

THIN - thin

Pestige Elite STD

BOLD - bold

TYPSNITT

FÄRGER

Lättläst typsnitt, sanseriff med 
humanistiska inslag.

Vald på grund av sin liknelse 
till  bokstäverna på korten.
(Baserat på en kortlek jag äger) 

Färgerna som jag har använt mig utav genom mitt arbete 
har varit baserad på kortlekens färger - rött och svart.
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INSPIRATIONS KÄLLOR /
KONSTNÄRLIGA INFLUENSER /
De betydelser och kopplingar som jag har baserat mina 

kort på kommer ursprungligen från när man spådde med 
”vanliga” kort - varpå varje kort hade sin egen 
betydelse. Jag valde tarotkort som inspiration för att de 
förknippas med att ens val har en betydelse. Det val 
man gjorde igår, i förrgår, ja för 10 år sedan, kan 
komma att påverka framtiden. Och vad är spådom? Att 
se framtiden. Att se vad ens val kommer få för 
konsekvenser. 

Ett annat sätt att spå genom kort, är med så 
kallade Tarotkort = spåkort. Tarotkorten består utan 78 
kort, mot-svarande en vanlig kortlek på 52, och är 
uppdelade i två grupper. Stora Arkanan med 22 kort 
speglar människans väg genom livet. Varje kort 
motsvarar ett tillstånd i varje människas liv och 
medvetande. Korten använder sig av Arketyper för att 
berätta kortets innebörd, t.ex. eremiten, prästinnan, 
drömtydaren, konstnären osv.  

Den lilla Arkanan, med 56 kort, är kopplad till 
människans samspel med omvärlden, hur vi har det i vårt 
vardagliga liv. Korten ”talar” genom symboler, siffror, 
planettecken osv. 

En utav mina konstnärliga inspirationskällor har varit tarot-
kort ifrån spelet Dragon Age Inqusition (DAI), (PC, 
Xbox, PS4). Korten skapades av konceptteamet, bakom 
DAI från Bioware.

I DAI går spelet ut på att, förutom att rädda världen, 
sam-la på sig allierade och även behålla dem. Valen 
man gör i spelen påverkar hur de specifika karaktärerna 
tycker om huvudkaraktären. Beroende på hur man 
spelar spelet för-ändras karaktärerna, precis som en riktig 
människa förändras genom livets gång. Det finns vissa stora 
moment i spelet där ens val kan få en mycket större 
förändring än ett nytt val i di-alogen. Dessa förändringar 
visualiserar skaparna genom att ändra karaktärernas kort, 
tarotkort. Varje karaktär har till en början ett vanligt kort, 
specifikt för den personen. Därefter kan de korten ändras 
till en mörk version om man gjort dåli-ga val som gjort att 
karaktären antingen har lämnat gruppen eller till och med 
dött. Kortet kan även ändras till en positiv version genom 
att man fått karaktärens tillit, eller man beslöt att den skulle 
stanna i borgen under invasionen, vilket gjorde att 
karaktären överlevde. Därefter finns det även ett specifikt 
kort för varje karaktär om man har en romans med dem. 

Det jag vill få fram med detta är just hur korten 
förändras efter ens beslut. Återigen en koppling tillbaka 
till att våra beslut räknas. Vare sig det är genom att välja 
vilken karak-tär som ska försöka döda en drake eller att 
sakta ned eller ej kring hästekipage - allting kan få en 
konsekvens. 

KÄLLA: www.tarot.nu/tarotkort

Original Negativ Positiv RomansFigur 20. En samling av åtta tarotkort.

Figur 21. Blackwalls, karaktär från DAI, personliga tarot kort.
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Jag vill tacka alla som har hjälpt mig genom arbetets 
gång. Allting har betytt så mycket. Polisen, IF, Agria och 
Folksam för att de hjälpte mig söka i rätt riktning efter 
olycksstatistik. Transportstyrelsen för dokumentet med 
polis och sjukvårdsrapporter som fick stor betydelse för 
den statistiska delen i arbetet. Jag vill tacka alla som 
har ställt upp på mina undersökningar, medvetet och 
omedvetet, samt intervjuer. Tack till alla som har hjälpt 
mig att hitta rätt, som Carin Wrange som ordnade att 
jag fick komma i kontakt med Eva Bergström, som för-
tjänar ett stort tack för de inblickar i hennes arbete som 
jag fick ta del av. Ett varmt tack till BHS som bjöd in mig 
till deras anläggning för en genomgång av deras arbete, 
det möte som kom att bli en stor vändningspunkt i ar-
betet. Och så klart ett stort tack till Maria Juhlin som har 
varit min handledare genom detta arbete. Jag hade inte 
hamnat där jag är nu om det inte hade varit för någon av 
dessa människor. 

Detta arbete har fört med sig både bra och dåliga stun-
der. Det fanns vissa dagar jag hellre hade velat stanna i 
sängen med en bra bok och bara glömma bort arbetet. 
Men de flesta dagarna var jag uppe med tuppen, med en 
kopp kaffe - redo att sätta igång. När jag startade detta 
arbete valde jag ett ämne som jag visste jag skulle orka 
kämpa för, vilket jag är otroligt nöjd över. Hade det inte 
varit för mitt brinnande intresse för hästar, hade det här 
arbetet inte varit där det är nu. Att göra ett examensar-
bete är tufft, men när man har något värt att fortsätta 
kämpa för, så känns det som om spelet fortfarande går 
att vinna.  

Jag hoppas att detta arbete inte kommer ta slut här, att 
jag kommer fortsätta arbeta för en miljö där häst och 
ryttare känner sig trygga på vägarna. Kanske det sker 
genom ett fortsatt arbete med denna artefakt. Som jag 
nämnde tidigare skapade jag artefakten som en poten-
tiell kampanj. En kampanj som skulle kunna bli en hel 
kortlek. Kanske den skickas ut i brevlådorna eller ligger 
löst på stan för folk att hitta. Oavsett hur, så vet jag att 
detta är ej slutet!

NÅGRA SISTA ORD
Att jobba med ett visuellt utryck som är baserat på så 

pass väletablerade former gör att mycket kan tolkas an-
norlunda utifrån vad jag har tänkt utifrån ”kortens” bety-
delse. Spader och klöver, med sina svarta färger, tolkas 
sällan som något annat än kortsviter. Men ta t.ex. hjärtat. 
Det är en symbol som dyker upp ständigt i vår vardag. Vi 
skriver ett hjärta i slutet på våra sms till dem vi älskar, vi 
kanske till och med har ett hjärta efter deras namn i vår 
kontaktlista. Allt för att visa kärlek. 

I spel, speciellt de lite äldre, visualiseras karaktärens liv i 
form av hjärtan på en rad. I mer moderna spel visar man ”li-
vet” genom en stapel av något slag. Jag personligen finner 
det charmigt att visa liven som hjärtan - det känns som en 
simpel men briljant lösning. Vad händer när man dör? Jo 
hjärtat slutar slå, så varför då inte mäta livslängden i hjär-
tan? Kanske är det därför jag alltid samlar på hjärter när jag 
spelar kort. För jag vill ha mer liv. 

Att ett hjärta står för kärlek är ingenting nytt, men det 
paras oftast ihop med andra symboler för att skapa andra 
innebörder. Tittar man på kristendomen finns det en sym-
bol som heter ”Tro hopp och kärlek” som består utav ett 
kors (tro), ett ankare (hopp) och ett hjärta (kärlek).  

• TRON står för tron på Gud, på Jesus och hans förkun-
nelse, död och uppståndelse.

• HOPPET står för hoppet om Jesu återkomst, ett kom-
mande Gudsrike, en uppståndelse och ett evigt liv.

• KÄRLEKEN står för kärleken till Gud, till våra med-
människor och till hela skapelsen, allt levande.

Men man kan applicera det på så mycket mer. Ta till exem-
pel mitt arbete.

• TRON - står för den tro som ryttarna har, en tro om att
det går att förbättra situationen

• HOPPET - står för det hopp om att denna dag så kom-
mer det vara annorlunda. Denna gång kommer de an-
dra trafikanterna att sakta ned.

• KÄRLEKEN - står för den kärlek och omtanke som vi
måste visa varandra ute i trafiken.

ANNAN SYMBOLIK

<3

KÄLLA: www.alltombibeln.se/bibelfragan/trohoppk.htm

Figur 21. Ett hjärta i textform.

Figur 22. En rad av hjärtan - ens 
liv i ett spel.

Figur 23. Silversmycke baserat 
på tro, hopp och kärlek.
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