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Som ute fast inne i 
genomskinligt ridhus 
Från utsidan ser det ut som vilket hus som helst, en stor byggnad i plåt. Från insidan ser du ut. 

Väggarna är perforerade med hål. Det känns som du är ute men ändå inne. 

Där inne jobbar Sylvia K Persson med hästar. 

– Jag ville ha ett skydd för väder och vind men

samtidigt en känsla av naturen, säger hon.

Det har hon i Vinköl, på Frösviken där ett ridhus

klätt i plåt bryter mönstret på mesta sätt.

Sylvia K Persson är husdjursagronom och arbetade 

länge med lantbruksrådgivning på länsstyrelsen. 

– Det innebär att värna ett ekonomiskt lönsamt

lantbruk samt en välfärd för djuren, säger hon.

Men efter 15 år med den uppgiften ville hon ha en

annan.

– Jag kom till insikt om att det är coachning jag ska

jobba med, säger Sylvia.

2008 fattade hon beslutet att gå vidare. Därför 



utbildade hon sig i ämnet, på svensk mark men 

även i både Tyskland och Polen, för att sedan gå 

vidare till SLU och en anställning där. 

– Jag kunde lägga till rådgivningsmetodik och 

kommunikation på agendan, säger Sylvia. 

– Efter ett par år som anställd kunde jag även 

starta eget, och allt blev mer stabilt. Med tiden gick 

företaget allt bättre och jag kom till ett läge när jag 

måste bromsa. För tre år sedan gjorde jag valet att 

satsa på coachning fullt ut. 

Med hästen i fokus. 

– Jag tycker om att kommunicera med djur. Saker 

faller på plats när jag är ute hos hästarna, säger 

Sylvia. 

 

Det är hästarna som är hennes medarbetare när 

hon fungerar som psykologisk coach. Deltagaren 

får möta djuren i en situation som Sylvia har 

arrangerat, allt i syfte att bearbeta den aktuella 

frågeställningen. 

Och det var därför som en hall där dessa möten 

kunde genomföras var ett måste. 

– Jag hade en idé om hur en hall skulle se ut. Jag 

meddelade att jag ville ha tak över huvudet men 

ändå med känslan att vara utomhus, säger Sylvia. 

– Jag ville ha en hall där människor och hästar kan 

mötas och utvecklas, men utan att man blir smutsig 

och blöt. 

 

Offerter från fem företag ledde till att Borga plåt 

föreslog en lösning med perforerad plåt. 

Sedan gick det undan. 

I mars skrevs kontrakt, i oktober var det dags för 

invigning. 

– Verksamheten fungerar enligt plan. Almanackan 

är fulltecknad, säger Sylvia K Persson. 

 

Den här formen av coachning har en framtid säger 

hon. 

– Forskningen ökar allt mer beträffande hästens 

betydelse när det gäller personlig coachning, där 

kognitiva och sociala förmågor blir allt mer stärkta. 

Därför ökar efterfrågan på den här tjänsten allt 

mer. 

 

I påskas lämnade hon SLU för att satsa för fullt på 

egen verksamhet. 

– Det har varit en omvälvande tid sedan jag valde 

att säga upp mig, men i dag rullar allt enligt plan, 

säger Sylvia. 

I huset med väggar av perforerad plåt som gör dem 

genomskinliga. 

 

 
 

Perforerad plåt 
Perforerad plåt har använts i olika sammanhang sedan 

urminnes tider, men med tiden har den tagit allt mer plats i 

dekorativt syfte. 

I fallet Sylvia K Persson är den resultatet av en 

framgångsrik dialog mellan köpare och säljare. 

– Sylvia var tydlig över att hon ville ha mycket ljusinsläpp, 

säger Anders Paulsson, marknadschef på Borga. 

– Resultatet blev ett bra exempel på när kundens behov blir 

uppfyllda. På Frösviken är väggarna på ridhuset 

konstruerade i perforerad plåt från golv till tak. 

– Vanligt är att man låter den hålförsedda plåten löpa en 

meter under taket, för att sedan gå vidare i traditionell form, 

säger Anders Paulsson. 

– Hos Sylvia kommer man ännu närmare naturen. Det är 

kombinationen av en hålig vägg och en låg sarg, den är halv 

meter, som är grejen. Dessutom betyder den ljusa färgen 

mycket. Du får en bra visuell känsla. Rummet blir inte 
lika slutet. 
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