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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till våra informanter som ställt upp och tagit emot oss för att 

genomföra intervjuer. Med deras hjälp och kunskap kunde studien genomföras med ett lyckat 

resultat. Vi vill även rikta ett tack till vår handledare, Jonas Hallberg, som hjälpt och stöttat 

oss i vårt uppsatsskrivande, framförallt med vägledning kring uppsatsens innehåll och 

struktur men har även haft en lugnande inverkan som bidragit till en känsla av hanterbarhet 

över processen. 
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Sammanfattning: 

Syftet med studien är att utifrån terapeuters perspektiv ta reda på vad hästunderstödd terapi 

kan bidra med för individer med psykisk ohälsa. Vidare vill vi med studien ta reda på vad det 

är, samt på vilket sätt hästunderstödd terapi kan leda till främjande respektive hämmande 

effekter. Med utgångspunkt i att det är relativt lite forskat kring hästunderstödd terapi och 

dess effekter väcktes vårt intresse av att öka kunskapen kring detta. Val av målgrupp är 

individer med psykisk ohälsa eftersom att psykisk ohälsa är ett utbrett samhällsproblem som 

generellt sett ökar och som det läggs relativt lite resurser på. Djur har visats vara en 

kostnadseffektiv resurs som bidrar med att den psykiska ohälsan minskar och levnadsvanor 

förbättras hos individerna.  

Metoden som valdes för att besvara forskningsfrågan var kvalitativa halvstrukturerade 

intervjuer. Studien utformades genom bekvämlighetsurval och målinriktat urval genomfördes 

intervjuer med tre verksamma terapeuter inom området. Efter bearbetning av materialet 

framkom tre huvudteman som visar på effekterna av den hästunderstödda terapin och dess 

bidragande faktorer vilka är: Hästen som redskap, Ökad kunskap och medvetenhet, och 

Känslan av att ha kontroll. Studiens resultat visar positiv effekt på individernas 

självförtroende, självinsikt, motivation, välmående, gemenskap och position i samhället. 

Hästen är en stor bidragande effekt till detta genom att den möjliggör skapandet av goda 

relationer till både hästen och terapeuten. Terapin medför även utomhusvistelse i naturen 

vilket har stor betydelse för individers välmående.  

Nyckelord: Hästunderstödd terapi, psykisk ohälsa, miljön, relation, självförtroende. 
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1. Inledning 
Socialstyrelsens folkhälsorapport visar att den psykiska hälsan har försämrats under senare år 

och att oro, stress och ångest har ökat generellt sett i samhället (Olsson & Olsson, 2010). 

Bland annat har antalet unga som vårdas på sjukhus för oro och ångest blivit allt fler, och fler 

unga människor drabbas idag av nedstämdhet än tidigare. En orsak till det skulle kunna vara 

att individer möter högre krav att forma sina liv idag än vad de gjorde för 50 år sedan i och 

med att människor idag har en större frihet att välja mellan exempelvis olika utbildningar och 

yrken, och därmed kommer ett större ansvar för de val individer gör i livet. Tillvaron kan 

också vara fylld med höga prestationskrav och stress. Ovan nämnda faktorer kan leda till att 

individer får ångest och oro över sin livssituation och om målen i livet känns ouppnåeliga kan 

det leda till depressioner (Olsson & Olsson, 2010). 

Sett till omfattningen av psykisk sjukdom och dess konsekvenser för samhällsekonomin, 

menar Järhult (2014) att svensk psykiatrisk forskning är kraftigt underfinansierad. Psykiska 

sjukdomar utgör en stor och växande del av den totala sjukligheten i samhället och de kräver 

allt mer samhälleliga resurser. Forskningen bör enligt Järhult stimuleras för att säkerställa 

god och evidensbaserad kvalitet på behandlingsutbudet i och med det ökade behovet från 

samhället, men svensk psykiatrisk forskning är, jämfört med andra discipliner missgynnad 

när det handlar om tilldelning av forskningsanslag. Att psykisk ohälsa ökar leder till stora 

konsekvenser för samhällsekonomin. Individer drabbas av mycket lidande och så även 

anhöriga, det är alltså ett område som kan drabba alla människor. Sett både ifrån individers 

och samhällets perspektiv finns det därför många fördelar av att uppmärksamma, aktivt 

förebygga och behandla psykisk ohälsa (ibid). 

En typ av tilläggsmetod som används för att behandla och förebygga psykisk ohälsa är 

hästunderstödd terapi. Socialstyrelsen (u.å.) belyser att inom psykosocial behandling och 

psykoterapi används hästunderstödd terapi som tilläggsterapi vid psykisk ohälsa, med syftet 

att individers välmående, kroppskännedom, självförståelse och självförtroende ska öka. 

Användningen av hästunderstödd terapi är inte så utbredd i Sverige jämfört med andra 

traditionella behandlingar och därför vill vi med denna studie tillföra mer kunskap om dess 

effekter för personer med psykisk ohälsa. Silfverberg och Tillberg (2011) anser att det finns 

ett ökat behov av kunskap inom flera områden med tanke på att hästar har fått en större 

betydelse för människan, ett exempel på område är individers rehabilitering vid psykiska 

sjukdomstillstånd, där användandet av häst har stor potential. Håkanson (2009) forskare vid 

Sveriges lantbruksuniversitet, har studerat hästunderstödd terapi och anser att det finns belägg 

att anta att individers hälsa, livsstil och levnadsvanor förbättras med hjälp av djur, men att det 

är en underskattad resurs. Med hjälp av djur stimuleras individer till bättre egenvård, och 

kostnader för läkemedel och ohälsa minskas och på så vis blir behandlingen en 

kostnadseffektiv resurs med positiv påverkan för miljö, samhälle och hälsa (ibid). Eftersom 

samarbete med hästar kräver uppmärksamhet och närvaro från individerna för att det ska bli 

säkert ger samvaron med hästar bland annat möjligheter att träna sociala och psykologiska 

färdigheter (1177 Vårdguiden, 2015).  
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Tidigare forskning visar alltså på positiva resultat av hästunderstödd terapi som behandling 

av personer med psykisk ohälsa, men det finns inte så omfattande studier och för att kunna 

dra ordentliga slutsatser krävs mer forskning (1177 Vårdguiden, 2015). Med anledning till 

detta väcktes vårt intresse om att ta reda på mer kring hästunderstödd terapi som 

kompletterande behandlingsmetod för personer med psykisk ohälsa. 

2. Syfte och frågeställningar: 
Syftet med studien är att utifrån terapeuters perspektiv ta reda på vad hästunderstödd terapi 

kan bidra med för individer med psykisk ohälsa. Vidare vill vi med studien ta reda på vad det 

är i hästunderstödd terapi som kan leda till främjande respektive hämmande effekter. 

Utifrån ovanstående syfte utformades två frågeställningar vilka är: 

1. Vilka effekter kan hästunderstödd terapi ha för människor med psykisk ohälsa? 

2. Vilka faktorer är det i hästunderstödd terapi som bidrar till positiv och negativ effekt 

för människor med psykisk ohälsa?  

3. Bakgrund  

3.1. Psykisk ohälsa 
Det finns ingen enhetlig definition av begreppet psykisk ohälsa. Det finns olika tillstånd med 

varierade grader av psykisk ohälsa som kan variera allt ifrån enstaka besvär av nedstämdhet 

eller oro som är mer eller mindre plågsam, till psykisk sjukdom som depression eller 

schizofreni (Vingård, 2015; Socialstyrelsen, 2015). Lindrigare psykiska besvär påverkar 

individers välbefinnande och det kan medföra att det blir påfrestningar att klara av vardagen. 

Däremot behöver det inte innebära att individerna behöver behandling eller är psykiskt sjuka. 

Psykisk sjukdom är en psykisk ohälsa som uttrycks i ett syndrom som kan kännas igen av 

vården efter olika diagnostiska kriterier. Ibland kan psykisk ohälsa leda till nedsättning av 

psykiska funktioner, vilket kan innebära att individer behöver stöd- och hjälpinsatser från 

kommunen (Socialstyrelsen, 2013). 

Psykisk ohälsa är något som kan drabba individer i alla åldrar, vissa är bara sjuka en kort tid, 

medan för andra kan sjukdomen vara livslång (Olsson & Olsson, 2010). Ångest, fobier, 

neuroser, psykoser och depressioner är några exempel på psykisk ohälsa. Depression anses 

vara en av de stora folksjukdomarna då en svår depression, som medför att individer behöver 

professionell hjälp, är något som många riskerar att drabbas av någon gång i livet (ibid). En 

naturlig reaktion i olika skeden i livet är att reagera med sorg och nedstämdhet, det kan vara 

en reaktion på en förlust eller sorg efter en separation eller livssituation som individer känner 

att de inte kan hantera. Däremot om det talas om sjukdomen depression syftar det till en 

onaturlig reaktion på en negativ upplevelse. Individer förlorar självförtroendet vid en djup 

depression och tror sig inte vara värd någonting. Det är vanligt att individer drabbas av ånger, 

skuldkänslor, självanklagelser, en känsla av att inte räcka till och de får svårt att ta ansvar. 

Tillvaron upplevs vara meningslös och individer tappar intresset för omvärlden (Olsson & 

Olsson, 2010). Psykisk ohälsa i vår studie innefattar individer med ätstörningar, stress, 

ångest, depression, social fobi, posttraumatisk stress. Studien innefattar även personer som 

står utanför arbetslivet och skolelever som inte uppnått grundskolans mål.  
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Det är bara individerna själva som kan återhämta sig från psykisk ohälsa och inget som 

varken närstående eller vården kan göra åt dem. Däremot kan de behöva stöd ifrån 

omgivningen och ibland kan behandling behövas som kan ges av socialpsykiatri, social 

omsorg och frivillig organisationer (Blume & Sigling, 2008). Det är dock inte alltid lätt att 

veta om den behandling som individerna får ger effekt. Att en person blir av med sin 

depression kan likaväl vara ett spontant tillfriskande som respons från en behandling 

(Levander m.fl., 2006). När återhämtningsprocessen kommit igång märks det genom att 

individerna kan hantera sina symtom, fungera i sociala relationer och klarar av sådant som de 

upplever vara viktigt. Individer som under lång tid levt med svåra psykiska besvär kan 

uppleva att de har förlorat makt över sitt liv och återhämtning handlar om att återta makt 

(1177 Vårdguiden, 2014 ). 

3.2. Djur i behandlingsarbete  

Håkansson (2009) menar att forskning som har gjorts på människor i behandling med djur 

visar på att djur och natur bidrar till hälsa och livskvalitet hos gemeneman. Djur är en brygga 

till social identitet genom att dels vara ett sällskapsdjur och dels vara en del i rehabiliteringen. 

För många kan djur även ses som sin livskamrat. Samspelet med djur hjälper oss att stressa 

ner och gör oss mer motståndskraftiga mot stress. Det har visats genom mätningar på puls, 

blodtryck och cortisolhalt i blod och saliv, vilka då vanligtvis sjunker. Det gör oss också 

lugnare, tryggare och skapar en glädje och förbättrar humöret hos människan.  

Aktiviteter som är förknippade med djur är enligt Håkansson (2009) både meningsfulla, 

begripliga och hanterbara. I arbetet med att ta hand om djur ges människan en förståelse och 

ett sammanhang i livet. Människor har ett stort behov av att känna sig behövd menar Höök 

(2010). Det kan tillfredsställas genom att låta individer exempelvis få vara delaktig i skötseln 

av en vårdhund. För äldre människor som flyttat till äldreboende kan flytten ofta medföra ett 

lägre stämningsläge. En vårdhund kan fylla en motiverande funktion till dessa människor i 

och med omsorgstagandet av hunden. Hunden kan även vara en motivationsfaktor till fysisk 

aktivitet genom deras behov av promenader (ibid). Djur kan även bidra till andra 

meningsfulla aktiviteter. Håkansson benämner att både för personer med begränsad 

arbetsförmåga och för personer med funktionshinder går det att finna meningsfulla aktiviteter 

så som klappa, mata eller bara vara sällskap, vilket också kan leda till ökat självförtroende, då 

individer känner att de har förmåga att utföra handlingar som gör nytta. Meningsfyllda 

aktiviteter är viktigt för många och det kan vara en bra hjälp vid inlärningssvårigheter eller 

svårigheter med att kommunicera. Djur har exempelvis använts för att motivera barn i 

skolarbetet och för att motivera att läsa, skriva, räkna och att på egen hand ta reda på fakta 

(Håkanson, 2009).  

Relationer till djur och att ta hand om djur kan ge ökad empatisk förmåga och minskat 

aggressivt beteende (Håkanson, 2009). Ridläger har anordnats åt barn som upplevt våld i nära 

relationer, som anses vara i riskzon och har visat god effekt så som ökad social kompetens, 

minskat aggressivt beteende och ökad psykisk hälsa. Arbetet med djur ger även vuxna chans 

att träna på relationer. Det har framförallt använts då människor tidigare blivit svikna eller 

inte haft möjligheten att bygga upp långvariga trygga relationer. Genom gemensamt intresse 
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kring djur skapas även möjlighet till byggandet av relationer mellan människor med djur som 

redskap (Håkanson, 2009).  

3.3. Häst i behandlingsarbete 

För ca 5700 år sedan upptäcktes de första bevisen på att människan gjorde vildhästar tama 

och började bruka dem (Nilsson, 2009). Till en början användes hästar för köttet och 

mjölkens skull, men senare blev hästar ett sällskapsdjur och användes som transportmedel, 

arbetshäst och krigshäst (Levine, 1999). Idag används hästar framförallt som rid- och 

sporthäst. Hästtunderstödd terapi växte fram under 1950 talet och härstammar ifrån Sverige, 

Norge och Danmark, men har nu spridit sig över resten av världen (Håkanson m.fl., 2008). 

Från början användes terapin i sjukgymnastisk behandling, men definieras idag som en 

tilläggsbehandling inom områdena hälso- och sjukvård, pedagogiskt eller socialpsykologiskt 

behandlingsarbete. Inom läkepedagogiskt/socialterapeutiskt område riktas fokus på samspelet 

mellan häst, klient och terapeut (Pechmann, 2014). Syftet är att stärka individers självkänsla, 

förbättra förmåga till samspel och kommunikation och öka initiativförmåga. Olika aktiviteter 

såsom hantera hästar, utföra olika övningar på hästryggen samt rida ut i skog och natur är 

bidragande faktorer till detta. Genom positiva upplevelser, förvärvad kunskap och 

erfarenheter stärks självförtroendet och självbilden (Föreningen ridterapi för alla, u.å.). 

Hästunderstödd terapi handlar mycket om relation med hästen och beröring. Håkanson (2009) 

skriver att det frigörs ett ämne som heter oxytocin hos både människan och djuret vid 

beröring. Detta ämne gör att människors välmående, öppenhet och positivitet ökar samt 

skapar utrymme för återhämtning och läkning för kropp och själ (Uvnäs Moberg, 2009). 

Ämnet kan även leda till att människor får lättare kontakt med andra människor, blir mer 

nyfiken, minns bättre och lär sig bättre. Oxytocin gör att halten av stresshormon i kroppen 

minskar, vilket bidrar till att puls och blodtryck sänks. Oxytocin sätter även igång andra 

signalsystem så som dopamin, serotonin och acetylkolin vilket påverkar bland annat rörelse, 

belöning, humöret, mättnad, minne, inlärning och aktivitet i magtarmkanalen. Social 

interaktion ökar vid beröring och frisättning av oxytocin, då den dämpar rädslan för 

främmande individer och aktiverar olika typer av kommunikativa beteenden. Individer lär sig 

att känna igen andra individer i och med att inlärningen och minnet stärks. Välmående stärks 

då dopaminnivån ökar, vilket är den som reglerar belöningssystemet (ibid). När 

belöningssystemet aktiveras stimuleras andra nervcellsutskott och gör att individer upplever 

njutning (Hjärnguiden, 2009). Något som också påverkas positivt med oxytocinets frisättning 

är individers känsla av lugn, välbehag och tillit (Uvenäs Moberg, 2009). Det stimulerar även 

näringsupptaget och dämpar upplevelsen av smärta. Dessa effekter nås inte enbart genom 

beröring utan också genom samspel som sker på en positiv och vänskaplig nivå. Det kan ske 

genom att någon ser, lyssnar på och stödjer en (Uvenäs Moberg, 2009).  

Utöver faktorn att beröring påverkar människor positivt så är det också andra saker som är 

speciellt med just hästunderstödd terapi. Relationen mellan djur och människor är en av dessa 

faktorer och vad som gör den så speciell är att den är ordlös och ärlig (Bronemark & Ekström 

von Essen, 2010). Hästar reagerar oftast väldigt ärligt på det du gör, då den inte har förmåga 

förutse situationer och lägger heller inga värderingar på sina egna reaktioner om de är dåliga 

eller bra. Det kan därför bli lättare för individer att bearbeta sitt eget beteende och agerande 
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när de fått studera hur hästar gör. Då hästar väldigt lätt blir rädda för saker kan individer 

studera hur hästar bearbetar sin rädsla och på så vis hitta nya vägar att arbeta med sin egen 

rädsla (Bronemark & Ekström von Essen, 2010). För individer som tidigare har blivit svikna 

av människor och förlorat tilliten, kan djur ge möjlighet att bygga upp en tillit igen och skapa 

relation. Djur har således en extra viktig hälsofrämjande funktion och blir en viktig del av 

individers vardag. Ett djurintresse kan också innebära ett rikare socialt liv och en gemenskap. 

Med hästunderstödd terapi får individer gemenskap dels med djur, men också med personal 

eller andra deltagare. I ett stort stall är det sällan tomt med människor utan det är ofta mycket 

rörelse där (Håkanson, 2009). Hästar ger även möjlighet att kartlägga de problem som 

individer har då de kan ses som en metafor för det mänskliga. Det skapas bilder för problemet 

och hittas vägar för att arbeta med det. I aktiviteter kring hästar öppnas även möjligheter för 

samtal upp lättare än i terapirummet, då naturliga frågor kring hästar ställs som sedan kopplas 

till individernas liv eller problematik (Bronemark & Ekström von Essen, 2010). En annan del 

av hästunderstödd terapi är ridning och möjligheten att arbeta med kroppen och känslan. Här 

blandas fysisk aktivitet, kognitiva utmaningar, social interaktion, känslomässigt engagemang 

och möjlighet till umgänge med djur och vistelse i naturen (Silferberg & Tillberg, 2011).  

I hästunderstödd terapi är hästar en stor del i behandlingen, men miljö är också en annan 

viktig faktor. Håkanson (2009) belyser att andra studier visar att människor som vistas i 

grönområden förbättrar både självkänsla, humör och ökar sin livskvalitet. Hon menar även att 

naturens påverkan är den snabbaste vägen till att minska stress. Djur är en del av naturen och 

är de som hjälper oss att komma ut och i kontakt med naturen (Håkanson, 2009).   

3.4. Användningsområde inom hästunderstödd terapi 

Hästunderstödd terapi är det mer omfattande begreppet när det handlar om behandling där 

hästar används som redskap. Där innefattas olika aktiviteter såsom ridning, arbete med häst 

från marken men även miljöns inverkan och terapeuternas roll i terapin. I arbetet med häst 

från marken kan olika övningar utföras där terapeuter exempelvis använder hästar i en 

skrämmande situation. Individer kan då få möjlighet att studera och reflektera över hur hästar 

reagerar och hanterar situationer (Bronemark & Ekström von Essen, 2010). Miljön inverkar 

på så sätt att den innebär utomhusvistelse och ofta nära till natur och skog vilket i sig har en 

lugnande effekt. Miljön tvingar även individer att flytta fokus från sig själva till djuren och 

det som är runt omkring dem. Terapeuternas roll i hästunderstödd terapi innebär, förutom att 

vägleda i de olika aktiviteterna, att upptäcka individers problematik med hjälp av arbetet med 

hästar. Samtal dyker lättare upp i de aktiviteter som hästunderstödd terapi innebär, vilket 

terapeuterna kan snappa upp och eventuellt ta med till annan terapi. Det andra begreppet som 

är likvärdigt och ibland benämns synonymt med hästunderstödd terapi i det vardagliga 

språket är ridterapi. Fokus vid det sistnämnda ligger endast vid själva ridningen och dess 

olika aktiviteter (Föreningen ridterapi för alla, u.å.). Det kan vara olika gymnastiska övningar 

på häst, men kan också vara en ridtur i skog och natur. I studien kommer båda dessa begrepp 

att användas med anledning att vi syftar på de olika innebörderna. I huvudsak är det dock 

hästunderstödd terapi som kommer att beröras.  

Hästunderstödd terapi används idag i Sverige för barn och vuxna med psykisk ohälsa, 

beteendeproblem, fysiska, intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar 
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(Socialstyrelsen, u.å.). Den används både inom etablerad vård, men även inom verksamheter 

som erbjuder fritidsridning och hälsovård. De som arbetar med terapin har olika 

yrkesbefattningar och de vanligaste är sjukgymnast, psykolog, socionom, socialpedagog och 

arbetsterapeuter. För de som arbetar som ridterapeut kan en certifiering erhållas av 

Intresseföreningen för ridterapi (1177 vårdguiden, 2015). För att få en sådan krävs fördjupad 

kunskap om hästar och ridning, samt om hur hästar används som redskap i behandling. Det 

finns dock inget formellt krav på någon vidareutbildning för att arbeta med hästunderstödd 

terapi, utom i vissa kommuner där de ställer krav på annan utbildning (Socialstyrelsen u.å.). 

Sådan utbildning utförs av Intresseföreningen för ridterapi, Göteborgs handikappridklubb, 

svenska ridsportförbundet, Malmö högskola och Linnéuniversitet vilka innehåller kunskap 

om hur djur och hästar används i vård och socialt arbete (1177 vårdguiden, 2015). 

4. Tidigare forskning   
Det finns relativt lite forskning kring hästunderstödd terapi, speciellt inom området psykisk 

ohälsa. Merparten av forskningen om hästunderstödd terapi är gjord på skolbarn, ungdomar i 

riskzon, människor med posttraumatisk stress och barn och vuxna med olika 

funktionsnedsättningar. I de målgrupper där psykisk ohälsa inte är den huvudsakliga 

problematiken, lider ändå många av psykiska besvär som ytterligare en problematik. En del 

studier kan visa på både negativa och positiva effekter av det psykosociala där möjliga 

orsaker diskuteras. Vi har berört olika målgrupper i detta avsnitt om tidigare forskning som 

använder sig av hästunderstödd terapi i olika syften och kopplat till de psykosociala effekter 

så som självförtroende, självkänsla, empatisk förmåga, tillit, samarbetsförmåga, 

ansvarsfullhet och omsorgsbeteende. 

4.1. Självförtroende och självkänsla  

Tidigare studier har visat att hästunderstödd terapi har gett blandad effekt på individers 

självförtroende och självkänsla. Ett flertal studier har dock kommit fram till att terapin har 

positiv effekt på både självförtroende och självkänsla (Bizub, Joy & Davidson, 2003; 

Chardonnes, 2009; Earls, Veron & Yets, 2015; Ewing m.fl., 2007; Frewin & Gardiner, 2005; 

MacLean, 2011; Smith-Osborne & Selby, 2010; Torres m.fl., 2005). Då hästar är ett flockdjur 

ingår alltid en ledare i flocken och i hanterandet av hästar krävs det att människor intar denna 

position då hästarna annars gör det. När individer intar denna ledarposition och tar 

kommandot över hästarna kan individernas självförtroende och känsla av kontroll öka 

(MacLean, 2011). När individer har kommandot och kontrollen över hästarna kan de få 

hästarna att utföra de handlingar de ber den om. Detta leder till att individerna upplever att de 

har förmågan att kunna utföra handlingar de inte trodde att de klarar av, som ytterligare 

stärker självförtroende och självkänsla (Frewin & Gardiner, 2005; Whittlesey-Jerome, 

Schultz & Tomaka, 2016). Hästar tenderar att reagera väldigt ärligt, utan förutfattade 

meningar och kritik vilket för många individer ger en positiv effekt (Frewin & Gardiner, 

2005).  

Det råder dock delade meningar bland forskningens resultat då Ewings m.fl. (2007) studie 

inte visar på någon effekt efter användning av hästunderstödd terapi. Studien gjordes både 

med en kvalitativ och en kvantitativ ansats med barn med svåra känslomässiga störningar 
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som använde hästunderstödd terapi i nio veckor. Efter avslutad behandling visade den 

kvantitativa studien ingen effekt gällande självkänsla, empati, känsla av kontroll, ensamhet 

eller depression. Anledningen till att studien visade på detta resultat menar författarna kan ha 

varit målgruppens problematik som innefattade bland annat ADHD, vilket påverkade 

möjligheten för barnen att förstå de långa och komplexa frågorna som studien byggde på. Det 

har även påvisats negativa effekter, som har visat sig vara att aggressivt beteende ökar och 

forskare tror att det har att göra med individers ökade självförtroende i kombination med 

deras resursbrist för känslosamma uttryck (Smith-Osborne & Selby, 2010).  

4.2. Relation  

Hästunderstödd terapi som behandlingsmetod har visat positiva effekter för individers 

emotionella tillväxt. Deltagare i hästunderstödd terapi lär sig att hästar är känsliga varelser 

och att relationer till dem kräver arbete, tid, respekt och ärlighet (Kersten, 1972). Tidigare 

forskning visar att hästunderstödd terapi ger möjlighet för skapandet av goda relationer 

mellan individen och hästen och även mellan individen och terapeuten (Bizub, Joy & 

Davidson, 2003; Ewing m.fl., 2007; Frewin & Gardiner, 2005). Relation skapas genom 

ömsesidigt förtroende och respekt mellan häst och människa. Hästars storlek kräver respekt 

och kan för vissa personer upplevas som skrämmande, vilket skapar en möjlighet för 

individer att utmana sin rädsla och kunna övervinna den (Frewin & Gardiner, 2005). I 

relationer med hästar ges även möjlighet för individer att kunna identifiera sig själv med en 

kraftfull häst då hästar har en naturlig förmåga att spegla människors beteende, vilket ger en 

förbättrad självuppfattning (Frewin & Gardiner 2005; Torres m.fl., 2005). En god relation 

mellan individer och hästar skapas då utbyte av kärlek sker och individerna får en känsla av 

att vara viktig och behövd (Whittlesey-Jerome, Schultz & Tomaka, 2016). I Bizubs, Joy och 

Davidson (2003) studie visade att denna goda relation bidrog till att individer med depression 

upplevde en förbättring av sjukdomen. 

En relation med en terapeut har betydelse bland annat i situationer då individer känner rädsla 

inför hästar, för att inte kunna klara av att rida eller för att skada sig. Med terapeuternas 

tålamod och empati försvinner oftast detta tvivel och det hjälper individerna att dämpa 

rädslan och bygga självförtroende (Bizub m.fl., 2003). När individer utför en aktivitet med 

hästen är koncentrationen högt riktad till den vilket innebär att tankarna om rädsla, försvar 

och lek inte lika påtagliga. Därför är det en bra möjlighet för terapeuterna att prata med 

individerna om deras problem då det tenderar att vara lättare under tiden aktiviteten utförs 

(Kersten, 1972). 

Hästunderstödd terapi ger möjlighet för individer att öva på sin kommunikationsförmåga, 

både verbal och ickeverbal genom att ta kommandot över hästen och samspela med den 

(Torres m.fl., 2005). Denna typ av kunskap kan ge möjlighet för individer att lära sig om 

relationer och att relatera till mänskliga relationer (Frewin & Gardiner, 2005; Torres m.fl., 

2005).  

I Ewings m.fl. (2007) studie framkom att relationer gav individer möjlighet till att kunna 

relatera till hästarna och lade därmed mycket tillit till dem och kunde prata om sina 

personliga problem. Detta gjorde det lättare för terapeuterna att kunna diskutera med 
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individen om dennes rädslor och ängslan. Ett exempel i studien var hur en flicka med 

posttraumatisk stress och dålig kontakt med sin pappa, kunde relatera till sin häst som inte 

heller hade någon fader.  

4.3. Miljö  

Miljö har visat sig ha stor betydelse i hästunderstödd terapi. Terapin sker utomhus och ger 

möjlighet till en mer naturlig och intressant miljö än exempelvis kontorsmiljö som vanligtvis 

är fylld med möbler (Kersten, 1972). Möjligheten till utomhusvistelse är i sig för individer en 

bidragande faktor till att de upplever att de mår bättre och en stödjande miljö och 

uppmuntrande personal leder till att individer utvecklar respekt och empati till hästarna 

(Bizub, Joy & Davidson, 2003). Det ökade även nyfikenheten hos individerna vilket gör att 

de vågar göra mer och att de även ser på sig själva som kapabla individer. 

En av de viktigaste egenskaperna i hästunderstödd terapi som gör den så tilltalande för arbete 

med ungdomar är att den kan skapa en förtroendeskapande miljö relativt snabbt. Det blir en 

naturlig miljö i närvaro med hästar och utan att terapeuterna har en obefogad dagordning som 

styr, och ungdomarna kan få personliga och djupa tankar och känslor som grundar sig i 

symboler och metaforer vilket kommer från hästen (Whittlesey-Jerome, Schultz & Tomaka, 

2016). 

4.4. Förmågan att dra paralleller till andra situationer  

I hästunderstödd terapi får deltagare reflektera över hur de kan relatera de positiva effekterna 

som terapin bidragit med, till erfarenheter till livet hemma (Kersten, 1972). Efter att deltagare 

i hästunderstödd terapi har lyckats med att rida, har de fått en känsla av att kunna prestera, 

som de har kunnat använda som stöttepelare i framtida insatser eller aktiviteter (Bizub, Joy & 

Davidson, 2003). Studier som gjorts på skolbarn som använt hästunderstödd terapi har visat 

resultat på förbättring av barns ansvarstagande, omvårdnad om sig själva och deras empatiska 

förmåga (Chardonnes, 2009; Torres m.fl., 2005; Ewing m.fl., 2007). Barnen kan relatera 

omvårdnaden om hästen med att ta hand om sig själv. Ett exempel i Ewings m.fl. (2007) 

studie visar att en flicka med liten förmåga att ta hand om sig själv och sin personliga hygien, 

kunde i arbetet med hästen lära sig att ta hand om hästen och borsta den ren, likaså fick hon 

lära sig att ta hand om sig själv. Flickan fick inte rida hästen om inte hennes egna hår var 

borstat och ur vägen för ögonen så flickan kunde se.  

En annan studie har jämfört två olika grupper som använt sig av olika behandlingsmetoder 

där den ena gruppen har använt sig av hästunderstödd terapi och den andra gruppen har 

deltagit i en utbildning för individer med psykisk ohälsa för att bearbeta deras tillstånd och 

stärka dem själva (Whittlesey-Jerome, Schultz & Tomaka, 2016). Studien gjordes med en 

kvalitativ och en kvantitativ ansats där resultatet i den sistnämnda delen av studien visade att 

hästunderstödd terapi var mer effektiv gällande individers förmåga att kontrollera sitt 

beteende och förmåga att relatera till andra situationer.  

4.5. Ökade resurser hos individen  

Tidigare forskning visar att hästunderstödd terapi bidrar med och utvecklar flera positiva 

resurser hos individer. Kersten (1972) menar att hästunderstödd terapi är ett fält där hästen 

används som ett verktyg för att individer ska känslomässigt växa och öka sitt lärande. Terapin 
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kan även användas i grupp och görs med syftet att lära ut om grupparbete, problemlösning, 

ledarskap, kommunikation, byggande av relationer, karaktärer och förtroende. Under 

aktiviteter kan terapeuter se hur gruppen samarbetar, hur individer hanterar frustation, vem 

som tar ledarposition och om de arbetar tillsammans eller individuellt. Efter aktiviteten kan 

individerna reflektera över vad som gick bra och vad som inte gick bra och hur detta kändes 

och hur det hanterades (Kersten, 1972).  

Förmågan att samarbeta i en grupp och med hästar har visat sig öka som ett resultat av 

hästunderstödd terapi, då det är en förutsättning för att kunna använda sig av hästar 

(Whittlesey-Jerome, Schultz & Tomaka, 2016; Smith-Osborne & Selbys, 2010; Frewin & 

Gardiner, 2005). Andra effekter är att individer får en ljusare syn på sig själva och att de lär 

sig att vilja lära sig mer och våga ta sig an fler uppgifter (Smith-Osborne & Selbys, 2010). 

För att lära sig något om hästar och om ridning insåg individerna vikten av att kunna lugna 

ner sig, koncentrera sig och lyssna (Bizub, Joy & Davidson, 2003). Vidare skedde även 

förbättring av individers självkänsla vilket kan vara kopplat till ökade möjligheter för 

hantering och framgångsrikt skapande av nya förmågor/färdigheter som t.ex. hästridning 

(Smith-Osborne & Selbys, 2010). Ett tydligt resultat av terapin var även ökad empatisk 

förmåga hos individerna (Ewing m.fl., 2007).  

Resultat från studier med personer med svårigheter i att kontrollera sitt beteende, uppförande 

och ilska, som använt sig av hästunderstödd terapi, har visat att det skett förbättring inom 

dessa områden. Bidragande faktorer till detta har varit terapins struktur och disciplin (Ewing 

m.fl., 2007; Smith-Osborne & Selbys, 2010).   

Earls, Vernon & Yetz. (2015) studie rörande individer med posttraumatisk stress och 

hästunderstödd terapi visade att informanternas posttraumatiska stressyndrom, känslomässiga 

lidande, ångestsymtom, depressionssyndrom, och alkoholanvändning minskade signifikant 

under deras medverkan av hästunderstödd terapi. Efter behandling ökade individernas 

mindfullness, det vill säga den medvetna närvaron, att vara i nuet. Däremot fanns det inga 

signifikanta skillnader gällande individers sociala stöd, självförtroende, livstillfredställelse 

eller optimism från mätningarna före behandlingen. Författarna gör slutsatsen av att 

hästunderstödd terapi kan vara en effektiv terapeutisk teknik i behandling för individer med 

posttraumatisk stress och ångestsymtom. 

I motsats till ovan nämnda studie visade en annan studie, som gjorts på institutionaliserade 

pojkar med känslosamma svårigheter, ingen förbättring av deras ångest eller depression. 

Orsaken kan ha varit metodologiska skäl eller att just den typen av behandling kanske inte 

var lämplig för denna målgrupp med svåra mentala hälsosymptom (Smith-Osborne & Selby, 

2010). Även Ewings m.fl. (2007) kom fram till ett liknande resultat gällande tillståndet av 

depression. 

Frewin och Gardiner (2005) belyser att Meyer använde hästar i självhjälpsgrupper för 

ungdomar för att lära dem problemlösningsfärdigheter. Ungdomar fick lära sig att tänka 

kreativt, våga ta sig an utmaningar, bryta ned uppgifter i hanterbara steg och att arbeta som 

ett team. När ungdomar tränade hästarna och de svarade på deras kommandon och 



10 

 

ungdomarna fick uppleva hästens omedelbara respons, ökade deras lärande och 

konkretiseringen av färdigheterna mer effektivt än i traditionella gruppterapi program.  

Ytterligare effekter som har visat sig utvecklas i samband med hästunderstödd terapi är 

lojalitet, tillit, tillgång till stöd, anpassningsförmåga, kommunikation, tålamod och respekt 

(Whittlesey-Jerome, Schultz & Tomaka, 2016; Torres, m.fl. 2005).  

5. Teoretiska utgångspunkter 
För att besvara frågeställningarna har teorierna KASAM och Empowerment valts, där de 

centrala begreppen begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet, makt, motmakt, självkontroll, 

självbestämmande, självförtroende och självbild valts. Nedan kommer vi beskriva de båda 

teorierna och begreppen. 

5.1. KASAM  

Sociologen Antonovsky (1991) myntade teorin känslan av sammanhang (KASAM) och har 

sin utgångspunkt i ett salutogent perspektiv där fokus läggs på det friska hos personer och 

faktorer som gynnar hälsan, mer än vad som orsakar sjukdom. Antonovsky intresserade sig 

av att undersöka vilka faktorer som bidrar till att hälsan främjas och bibehålls. Han gjorde en 

studie på personer som varit med om trauman och undersökte vad som gjorde att de kunde ta 

sig igenom dessa trauman och behålla sin hälsa. Utifrån de intervjuer Antonovsky gjorde kom 

han fram till teorin KASAM då han kunde se att känslan av att ha sammanhang var en stor 

bidragande faktor till personers förmåga att klara av de trauman de upplevt. Utifrån teorin 

KASAM hittade han tre centrala komponenter vilka han kallar för begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Antonovsky menar att en person aldrig är fullständigt frisk eller sjuk utan 

att personer ständigt pendlar mellan polerna hälsa och ohälsa. Positionen personen har på 

skalan mellan hälsa och ohälsa beror på vilken grad av KASAM personen har. 

En KASAM som är stark innebär att personer har enklare att hantera svårigheter som de 

stöter på i livet. Personer med en stark KASAM tenderar att hantera stress i livet på ett sätt 

som är flexibelt och förnuftigt, och även ha ett förhållningssätt som innebär att svårigheter 

ses som problem som är möjliga att reda ut. Situationer som har en stark känslomässig 

betydelse för individer kan öka deras engagemang. En KASAM som är svag innebär att 

personer har svårigheter i att anpassa sig till nya situationer och att hitta lösningar på 

problem. Dessa personer har även lättare att ge upp. Situationen uppfattas obegriplig, 

ohanterlig och det leder till att problemen blir svåra att lösa och personen fylls med ångest 

(Antonovsky, 1991).  

Antonovsky förklarar att begriplighet handlar om att inre och yttre stimuli upplevs som 

begripbara och att information är strukturerad, sammanhängande och ordnad. Det betyder att 

en människa som upplever sig ha hög känsla av begriplighet har en viss förutsägbarhet om 

saker som händer eller, om de kommer som överraskning, att det går att ordna och förklara. 

Som exempel tar författaren upp att människor som har en hög känsla av begriplighet och 

stöter på död, krig och misslyckanden, har möjligheten att göra dessa händelser begripliga.  

Vidare förklarar Antonovsky (1991) hanterbarhet som den grad till vilken personer upplever 

att det finns resurser att tillgå, som personer med hjälp utav dem kan möta kraven som ställs 
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av stimuli de utsätts för. Resurser kan ses som olika strategier som personer använder för att 

kunna hantera svårigheter. Det finns även inre och yttre resurser. Exempel på inre resurser 

kan vara egna erfarenheter eller strategier för att hantera situationen, medan yttre resurser är 

sådant som exempelvis materiella saker som pengar eller sociala nätverk. När känslan av 

hanterbarhet är hög anses överraskande situationer möjliga att övervinna på grund av att 

personen har en känsla att de går att hantera. Hanterbarhet kräver att begriplighet finns, alltså 

att personen förstår situationen. Antonovsky ger exempel på hur han kunde urskilja skillnader 

mellan hur intervjupersonerna ser på olyckliga händelser. De med låg känsla av KASAM får 

en känsla av att saker som hänt dem har skett av olyckliga slag och kommer att fortsätta så 

resten av livet. De personer med hög KASAM såg på det hela som att det var erfarenheter 

som de kan handskas med och utmaningar som de kan möta. I värsta fall sågs de som 

uthärdliga. Alltså menar författaren att om personerna har en hög grad av hanterbarhet 

kommer de inte att känna sig som ett offer för omständigheterna eller att se på livet som om 

de behandlar en orättvist. 

Antonovskys (1991) tredje och sista komponent i KASAM är meningsfullhet som definieras 

som i vilken omfattning personer känner att livet har en känslomässig innebörd, att 

åtminstone en del av problem och krav som personer möter i livet är värda att lägga energi 

på, är värda att engagera sig i och hänge sig åt. Utmaningar ses som ”välkomna” hellre än 

påfrestningar som helst skulle undvikas. Däremot menas det inte att personer med en 

meningsfullhet som är hög, uppskattar svårigheter i livet som exempelvis kriser och 

sjukdomar, utan menar istället att de personerna ser svårigheter som utmaningar som ska 

övervinnas och de försöker hitta en mening med dem. Författaren påpekar vikten av att vara 

delaktig som medverkande i de processer som erfars genom livet och han ser det som 

begreppets motivationskomponent. Personer med hög KASAM tenderar att prata om 

områden i livet som är betydelsefulla och som är värda att lägga engagemang i, och ser det 

oftast som utmaningar. Samma författare menar vidare att meningsfullhet är den viktigaste 

komponenten på grund av att den är motivationskomponenten, och de andra komponenterna 

brister om personen inte anser att problemet är värt att lägga energi och kraft i.  

5.1.1. De tre komponenternas relationer  

Det uppstår inga problem när en person befinner sig högt eller lågt på alla tre komponenter i 

KASAM. Då ser personen antingen en hög eller låg grad av sammanhang i världen och 

personens mönster är antingen positivt eller negativt stabilt, men andra kombinationer av 

komponenterna kan ge problem (Antonovsky, 1991). En hög begriplighetskänsla medför inte 

nödvändigtvis att personer anser sig klara situationen. Låg hanterbarhet kombinerat med hög 

begriplighet kan leda till ett tryck mot förändring. Känslan av meningsfullhet bestämmer i 

vilken riktning förändringen kommer att röra sig. Om personen upplever situationen hen 

befinner sig i som meningsfull kommer hen att vara mycket motiverad att hitta nya resurser 

för att klara problemet och ger inte upp förrän personen har hittat sätt att hantera situationen. 

Däremot om personen inte anser att situationen är motiverande eller var meningsfull nog 

kommer personen inte engagera sig i att få situationens problem lösta. Därför påverkar 

graden av meningsfullhet hur personen hanterar svårigheter i livet.  
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Antonovsky (1991) intresserade sig allra mest för situationen där begripligheten och 

hanterbarheten är låg medan graden av meningsfullhet är hög. Det som gör att personer vill 

och bestämmer sig för att klara en situation är den höga graden av meningsfullhet. Om 

hanterbarheten och begripligheten är låg kan personen uppleva situationen som 

osammanhängande, kaotisk och resurser för att hantera den saknas. Däremot menar 

Antonovsky att den höga meningsfullheten hjälper till så att personen ägnar mycket energi på 

att förbättra begripligheten och hanterbarheten för att klara av situationen. Meningsfullheten 

bidrar till att personen inte ger upp trots att det inte är garanterat att lyckas. Därför är alla tre 

komponenterna i KASAM viktiga för att personer ska uppleva en känsla av sammanhang i 

livet, men meningsfullhet lyfts fram som komponenten av mest vikt eftersom att 

anpassningen till situationer och livsomställningar är beroende av den. Förståelse och resurser 

kan fås om meningsfullhet finns. Därefter anses begriplighet vara den näst viktigaste 

komponenten eftersom att hanterbarhet förutsätter att begriplighet finns. Om det inte finns 

förståelse för situationen, finns det svårigheter för personer att veta vilka resurser hen har för 

situationen men om personer saknar hanterbarhet kan meningsfullheten minska på grund av 

att känslan att kunna göra något åt situationen saknas. Därför är förmågan till en lyckad 

problemhantering beroende av samtliga tre komponenterna i KASAM (Antonovsky, 1991). 

5.1.2. Brister  

En brist med att använda denna teori i vår studie kan vara att fokus bara läggs på de tre 

komponenterna och andra faktorer som kan bidra till individers förbättrade hälsotillstånd kan 

missas. Det kan även leda till att det kommer se ut utifrån resultatet som om att personer med 

hög känsla av KASAM automatiskt har en bättre psykisk hälsa, men det kanske inte är hela 

sanningen.   

En annan brist i begreppet är huruvida Antonovsky tror att det går att förbättra sin KASAM 

genom terapeutisk väg, vilket han ställer sig tveksam till då det krävs ganska stora 

förändringar i de institutionella, sociala och kulturella miljöerna som formar människors 

livserfarenheter (Lindquist & Nygren, 2006). Det innebär att det kanske inte alls räcker med 

hästunderstödd terapi för att kunna förbättra sin KASAM. Antonovsky påstår även att 

möjligheten till att höja sin KASAM finns fram till en viss ålder i sitt liv, ca till 30 år vilket 

blir en stor begränsning för de människor som är äldre (Lindqusit & Nygren, 2006). KASAM 

utgår även från ett individperspektiv och diskuterar således inte hur omgivningen och 

samhällets strukturer påverkar individer.  

5.2. Empowerment  

En annan teori som valts är Empowerment som syftar till att stärka individers egen 

maktposition. Begreppet används idag i samband med grupper som anses vara svagare i 

samhället eller förtryckta och däribland kan människor med psykiska sjukdomar finnas 

(Askheim, 2007). Det finns många synsätt på empowerment, men i studien definieras det på 

det sätt som anses vara det mest allmänna synsättet på teorin. Begrepp som kommer nämnas 

är makt, motmakt, självkontroll, självbestämmande, självförtroende och självbild. 

Aksheim (2007) menar att om det engelska ordet empowerment ska översättas till svenska 

kan det tänkas att power står för makt eller styrka och att hela ordet betyder att stärka sig själv 
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eller sin position, skaffa sig makt för att komma ur maktlösheten. Genom detta motarbetar 

individer de krafter som håller dem nere och istället skaffar de sig mer inflytande över sina 

egna liv och därmed ökad självkontroll. Inom empowerment ses människan som ett i grunden 

aktivt och handlande subjekt som vill och vet vad som är bäst för sig själv (ibid). Starrin 

(1997) avgränsar empowerment till aktiviteter som inriktas mot att öka personers kontroll 

över sina liv. Sådana strävanden kan omfatta både en utveckling mot ett särskilt tankesätt om 

sig själv, exempelvis att en person upplever sig värdefull, att personen upplever att hen klarar 

av att slutföra en handling, att personen känner förtroende till andra och sig själv, och även att 

uppmärksamma samhället och att dess strukturer är förändringsbara och att det kan 

modifieras. Empowerment handlar både om den subjektiva erfarenheten och den objektiva 

verkligheten, de inre och yttre förhållandena för människan, till utsikt och insikt, till kunskap 

och till känsla, vilket gör empowerment till både mål och process. Forsberg och Starrin 

(1997) förklarar att som process, handlar empowerment om att komma till insikt med 

nödvändigheten av att stödja och höja individers förmåga att uppfylla sina egna behov, lösa 

sina problem och ordna fram de nödvändiga resurserna för att kunna ta kontroll över sitt liv. 

Empowerment kopplas till alla processer som möjliggör att människor når självbestämmande. 

Askheim (2007) förklarar motmakt inom empowerment, där utgångspunkten är att stärka 

grupper och individer på ett sätt så att de får kraft att förändra de omständigheter som gör att 

de är i en svag och maktlös position. Att starta processer, aktiviteter och så vidare som kan 

bidra till att självkontroll stärks för individer gör att de även får mer självförtroende, bättre 

självbild, mer färdigheter och kunskaper. Individer som hamnar i svagare position gör det på 

grund av samhällets strukturer och ett resultat av människoskapta, historiska processer. Dessa 

bestämmer graden av makt och graden av maktlöshet en individ har, men då de är skapta av 

människor går de också att ändra på. Detta genom att skapa medvetenhet hos individer om 

sambandet mellan den egna livssituationen och yttre samhälles förhållande. Med en ökad 

medvetenhet kommer också handling menar författaren. En viktig del i empowerment är 

individernas känsla av värde i sig själva och deras handlingsförmågor, vilket stärks när de 

känner att de har förmågan att fullfölja en handling. Askheim ställer empowerment i relation 

till hälsa och menar att det inte går att nå optimal hälsa utan att vara i stånd att styra över de 

förhållanden som bestämmer deras hälsa vilka är sociala, miljömässiga och ekonomiska. 

Målet är att främja personlig mognad genom att väcka individers positiva kärna och dra fram 

individers sanna jag som antas ligga bakom sociala avvikelser.   

5.2.1. Brister  

Maktbegreppet i empowerment är inte helt enkelt och entydigt, vilket kan visa sig som en 

brist i och med att analyser av processer som skapar makt och maktlöshet saknas (Askheim, 

2007). Fokus är enbart riktat mot förstärknings- och kraftdimensionerna i begreppet och inte 

till förhållandena som är strukturella och bidrar till marginalisering och förtryck. En annan 

brist i teorin är att den inte problematiserar makten som ligger hos den professionella och på 

vilket sätt den används. Det kan innebära att uppfattningen är att en överlåtelse av makten 

sker från den professionella eller någon annan, till individen och ges inte möjligheten att 

skapa sig egenmakt. Därmed ligger även aspekten i att den professionella kan begränsa hur 

mycket makt som ska ges till individen och vad den ska användas till. 
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5.3. Relevans för studien 

Då empowerment handlar om att stärka individers maktposition och självförtroende, ser vi 

författare förtjänster med att använda teorin i vår analys till studien, då det är något vi tror är 

centralt i hästunderstödd terapi. Att stärka individer som är förtryckta och ses som svagare i 

samhället menar författarna Meeuwisse och Swärd (2006) är en nyckel i socialt arbete. De 

menar också att det handlar om att förbättra mänskliga villkor, vilket både Empowerment och 

KASAM syftar till att göra på både en individuell och kollektiv nivå. Förhållningssättet 

empowerment handlar om att ge stöd åt personer och på så vis har det en nära koppling till 

socialpedagogiken som också har det som syfte (Åhnby, 2012). Hästunderstödd terapi 

innebär en aktivitet och kräver handlingar som gör att självförtroendet och självtilliten stärks 

genom att individerna kan känna att de har förmågan att genomföra dessa handlingar och 

aktiviteter. Här ser vi även kopplingen till KASAM där individerna kan känna känslan av att 

begripa innebörden av aktiviteterna, känna känslan av att hantera händelserna och även se 

meningen med aktiviteterna vilket även detta leder till ökad självbild och självförtroende. Till 

vår studies område och för att undersöka hur människor med psykisk ohälsa upplever 

hästunderstödd terapi som kompletterande behandlingsmetod utifrån terapeuters perspektiv 

tror vi att KASAM kommer kunna kopplas väl. Detta eftersom teorin grundar sig i ett 

salutogent perspektiv med fokus på hälsa, och för personer med psykisk ohälsa har de tre 

komponenterna i KASAM stor betydelse för deras hälsotillstånd. Genom hästtunderstödd 

terapi och de aktiviteter som det medför tror vi att terapeuterna har som mål att individerna 

ska förstå, hantera och se meningen med arbetet med hästarna. På så vis tror vi även att den 

förståelsen går att relatera till individernas egna liv och se värdet och meningen i att ta hand 

om sin hälsa och exempelvis sitt välmående.  

6. Metod: 
I detta avsnitt kommer en redogörelse för hur studiens process har genomförts. Val av metod 

och insamlandet av materialet beskrivs och diskuteras för att ge en så klar bild som möjligt av 

tillvägagångssättet. Här redogörs också över de etiska aspekter som tagits i beaktning för att 

säkerställa att studien har gått tillväga på ett så korrekt sätt som möjligt. 

6.1. Metodologisk ansats 

Inledningsvis skapades syftet och forskningsfrågorna och sedan valdes metod för att kunna 

besvara syfte och frågeställning på lämpligt vis, vilket är i enlighet med Gustafssons, 

Hemeren och Pettersson (2011) tankar om hur metodvalet ska gå till. 

Danemark m.fl. (2003) förklarar att perspektiven som ställs mot varandra inom 

samhällsvetenskapen är hermeneutik och positivism. Perspektivet hermeneutik vill nå en 

djupare förståelse och förklaringar av mer abstrakt typ, medan i det positivistiska perspektivet 

önskas vetskap som grundas på ren fakta och inte på spekulationer. Eftersom vår tanke med 

studien är att ta reda på individers upplevelse ansågs ett rimligt perspektiv vara det 

hermeneutiska. Hermeneutiska forskare intresserar sig av att tolka mening (Kvale & 

Brinkmann, 2014), och genom denna tolkning nås en förståelse av individers inre upplevda 

erfarenheter av livet (Thomassen, 2007). Positivismen som grundar sig i naturvetenskapen 

och syftar till att skapa kunskap som är så säker som möjligt förkastar egna tolkningar och 
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lösa uppfattningar eftersom att det läggs vikt vid vad människan faktiskt vet med säkerhet 

och inte vad människan tror sig veta. Därmed är hermeneutiska tolkningar mer osäkra än 

positivisternas försök att ha slutgiltiga sanningar (Thurén, 2007).  

6.2. Kvalitativ metod 

Till studiens hermeneutiska ansats valdes den kvalitativa metoden, eftersom vi ansåg att den 

lämpade sig bäst till vårt syfte att ta reda på terapeuters uppfattning och erfarenheter och på 

så sätt få en mer fördjupad förståelse. Vår tanke är även att få beskrivande kunskap vilket är i 

enlighet med vad Thurén (2007) beskriver att den kvalitativa metoden ger möjlighet för. Då 

intresset ligger i att studera unika upplevelser och berättelser är inte syftet att kunna 

generalisera resultatet av studien.  

6.2.1. Intervju 

För att ta reda på terapeuternas upplevelse av hästunderstödd terapis effekter för personer 

med psykisk ohälsa ansågs ett lämpligt val för att skapa material vara att utföra 

halvstrukturerade intervjuer. Efter godkännande från informanterna spelades alla intervjuerna 

in. Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att i den kvalitativa intervjun försöker forskarna 

förstå världen utifrån undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening utifrån deras 

erfarenheter och upptäcka deras levda värld. Kvalitativa intervjuer ger människor möjlighet 

att med egna ord uttrycka sina åsikter, förhoppningar och bekymmer. Den försöker ringa in 

både fakta såväl som mening (ibid), vilket är önskvärt i vår forskning. För att genomföra 

intervjuerna på ett strukturerat sätt och för att få svar på de forskningsfrågor studien har 

konstruerades en intervjuguide. Nilsson (2014) menar att det kan vara lättare att komma ihåg 

att ta upp viktiga begrepp genom en intervjuguide och det ökar även studiens validitet. 

Halvstrukturerade intervjuer är både strukturerade och flexibla och lämnar därför utrymme 

för följdfrågor. Intervjuguiden i studien utformades med några inledande bakgrundsfrågor för 

att få en bild av terapeuternas kunskap, utbildning och verksamheten som de arbetade i. 

Sedan var den uppdelad efter de två frågeställningar som vardera belyste de teoretiska 

utgångspunkterna och avslutningsvis ställdes några frågor allmänt om användningsområdet. 

Frågorna var utformade på ett sådant sätt att informanterna gavs möjlighet att själva berätta 

om deras uppfattning, detta är i enlighet med hur Nilsson (2014) förklarar att en 

halvstrukturerad intervjuguide kan vara. Med hjälp av intervjuns struktur säkerställer det att 

intervjun håller sig till de grundläggande teman för samtliga informanter och att frågorna som 

ställs är likvärdiga vilket underlättar vid analysarbetet.  

6.2.2. Analysmetod 

För att analysera datamaterialet valdes en tematisk analysmetod. Genom att urskilja mönster 

ur datamaterialet ges möjligheten att utveckla nya eller grunda befintliga idéer (Lindgren, 

2014). Detta görs på ett systematiskt och strukturerat sätt, dock inte stegvis utan som en hel 

process. För att på något vis ge en bild hur analysprocessen gick tillväga i vår studie har vi 

ändå beskrivit det stegvis.  

För att förbereda materialet för analys gjordes transkribering av intervjuerna. Efter att 

materialet transkriberats reducerades materialet genom kodning, vilket enligt Lindgren (2014) 

är den första nivån av analysprocessen. Detta görs för att göra materialet hanterbart och för 
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att kunna hitta mönster. Kodningen går ut på att hitta centrala begrepp och tillskriver dem 

nyckelord (koder) som slutligen reduceras till kategorier (idib). När vi stötte på inslag i vårt 

datamaterial som vi ansåg gav uttryck för samma sak gav vi dessa samma kod och på så vis 

ordnas materialet. När vi kommit till den punkt där inga nya koder skapades började vi 

fundera över vilka relationer olika koder hade till varandra och inordnade dessa i kategorier. 

Detta är den andra nivån i analysprocessen som Lindgren (2014) kallar för tematisering. Här 

sker en väldigt viktig process av analysprocessen då forskaren kan hitta kopplingar och 

mönster som anses vara de mest betydelsefulla, i relation till studiens teoretiska 

utgångspunkter och frågeställningar. Efter att teman växt fram ur tematiseringen kunde 

summering och sammanställningen ta vid. Utifrån detta analysarbete kom vi fram till tre 

huvudteman vilka var: Hästen som redskap, Ökad kunskap och medvetenhet hos individerna 

och Känsla av att ha kontroll, med tillhörande underteman. Ett exempel på hur ett av teman 

framkom var genom att hitta sammankopplingar till koderna: utmana rädslor, mod samt okej 

att vara rädd vilket resulterade i kategorin Utmaning. Tillsammans med andra kategorier som 

till exempel Ökat självförtroende och självinsikt, landade det i temat Känsla av att ha 

kontroll.  

6.3. Urval 

6.3.1. Urval av informanter 

Efter att forskningsämnet valts kom insikten ganska snabbt att det kunde bli svårigheter i att 

hitta informanter till studien. För att komma i kontakt med informanter valdes därför det som 

Bryman (2011) kallar för bekvämlighetsurval och målinriktat urval. Med 

bekvämlighetsurvalet menas att informanter väljs på grund av orsaker som svårtillgänglighet. 

Eftersom det finns ett fåtal verksamheter i Sverige som arbetar med hästunderstödd terapi 

med målgrupp psykisk ohälsa och de flesta terapeuter var väldigt upptagna föll valet på att 

tillämpa denna urvalsmetod. Målinriktat urval menar Bryman handlar om att informanter som 

är relevanta för forskningsfrågan väljs. Kriterierna för deltagandet till studien var att 

personerna jobbar eller har jobbat med någon form av verksamhet som involverar häst där de 

mottagit klienter med psykisk ohälsa. Att enbart ha målgruppen psykisk ohälsa som krav var 

därför inte genomförbart och vi fick därmed ha detta i åtanke att informanterna även jobbat 

med andra målgrupper. Då det inte fanns någon kännedom för oss författare sedan tidigare 

om någon verksamhet som involverar häst i behandlingsarbete började sökandet över nätet 

och vi fann ganska snabbt några verksamheter. Vid kontakt av dessa var några inte igång och 

andra hade inte tid eller uppfyllde inte kriteriekraven gällande målgruppen av klienterna. 

Efter en del sökande hittade vi ändå fyra informanter som uppfyllde studiens kriterier. Dessa 

kontaktades först via telefon för att säkerställa deras yrkeserfarenhet med hästunderstödd 

terapi och att de hade jobbat med målgruppen som studien är ämnat att forska om. Ett 

informationsbrev skrevs och skickades sedan till informanterna, som är bifogat som bilaga 

två, och kort därefter kontaktades informanterna igen via telefon för att bekräfta deras 

medverkan och boka tid för intervjuer. Vid telefonsamtal två bokades tre intervjuer med tre 

av informanterna vi kontaktat. Den fjärde personen fick tyvärr tidsnöd och hann inte med en 

intervju. Då ambitionen var att helst ha minst fyra informanter övervägdes om ytterligare en 

intervju var nödvändigt. I detta skede hade de tre intervjuer som var bokade genomförts som 

resulterade i mycket innehållsrika intervjuer och upplevelsen var att vi nått en datamättnad. 
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Datamättnad kan anses vara när temat är tillräckligt uttömt och att det är tillräckligt varierat i 

datauppsättningen (Bryman, 2011). Därför valdes att inte gå vidare med att söka upp någon 

ny informant utan vi nöjde oss med de tre intervjuer som genomförts. 

6.3.2. Deltagare 

Studiens tre informanter var alla kvinnor med socionom- eller sjukgymnastutbildning. 

Samtliga informanter har även gått kurser som involverar häst och djur i behandlingsarbete 

och en speciell utbildning som idag kallas för "Balance in movement". För att säkerställa 

kravet på anonymitet (Gustafsson, Hemeren & Pettersson, 2011) har figurerade namn 

tilldelats informanterna vilka är Emma, Sandra och Kristin. Informanterna har olika 

yrkesbefattning idag och arbetar med hästunderstödd terapi på olika sätt och med olika 

målgrupper så som personer med invandrarbakgrund, stressrelaterad ohälsa, långvarig värk, 

ätstörningsproblematik, skolbarn samt strokepatienter. De olika områdena informanterna 

arbetar inom är skolväsendet, rehabilitering och privat verksamhet.    

6.3.3. Urval av litteratur 

För att ge en bra bild av forskningsläget har olika databaser använts för att söka fram 

litteratur. De databaser som har använts har varit Google Scholar och Psycinfo. Vi har även 

tagit hjälp av Högskolan Västs biblioteks sökmotor för att få fram både vetenskapliga texter 

och litteratur. Nyckelord som använts vid sökandet har varit: hästunderstödd terapi, ridterapi, 

psykisk ohälsa, equine assisted therapy, equine assisted psychotherapy och mental health. Då 

forskningsläget varit relativt tunt har även tidigare uppsatser och forskningsrapporter använts 

för att få hjälp med att hitta vetenskapliga artiklar. Det var svårt att hitta vetenskapliga texter 

som enbart berörde hästunderstödd terapi och psykisk ohälsa. Många av studierna berörde 

detta området men hade en annan grundläggande problematik. Därefter valdes de artiklar som 

hade mest relevans för studiens forskningsområde och där artiklarnas resultat kunde kopplas 

till studiens forskningsfråga. 

6.4. Etiska aspekter  

Vi hade i beaktande att upplysa våra informanter om de fyra etiska huvudkraven innan 

intervjuerna. De olika huvudkraven är informationskravet där intervjupersonerna får 

information om vad för studie de ställer upp på och vad den ska användas till. Det andra 

kravet är samtyckeskravet där informanterna får information om att det är frivilligt att delta 

och att de kan avbryta sin medverkan när de vill. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet 

som innebär att informanterna ska skyddas så att obehöriga inte får del av deras 

personuppgifter och att informanterna anonymiseras så att det inte går att koppla en viss 

uppgift till en viss individ. Det sista kravet är nyttjandekravet som innebär att uppgifterna 

som finns om individer i studien enbart får användas för forskningsändamål (Gustafsson, 

Hemeren & Pettersson, 2011).  

Vid tillämpandet av kvalitativ intervju finns en del etiska övervägande att tänka på. Ett av 

dem är hur maktsymmetrin är fördelad mellan parterna i intervjun. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) besitter intervjuaren mer makt då det är den som har vetenskaplig 

kompetens, bestämmer intervjuämnet och avgör vilka frågor som ställs. Vid intervjuerna 

fanns en risk att vi som forskare erhöll en högre maktposition i förhållande till våra 
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informanter då vi båda två var medverkande under samtliga intervjuer. Detta fanns i åtanke 

och eftersom valet föll på att intervjua terapeuterna, och inte deltagarna själva, så ansågs 

denna maktfördelning inte bli ett lika stort hinder. Som forskare har du även en möjlighet att 

rikta informanternas svar med hjälp av utformningen på frågorna (Kvale & Brinkmann, 

2014). Studiens intervjuguide innehöll en del riktade frågor som kunde ha lett till att det styrt 

informanternas svar. Utifrån detta konstruerades en del öppna frågor som ställdes 

inledningsvis för att låta informanterna själva tolka frågorna först, och sedan användes en del 

riktade frågor om så var nödvändigt för att besvara de områden som vi specifikt ville 

undersöka.  

Det kan vara ganska känsligt och svårt att utföra intervjuer på personers privata liv (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Tanken med studien var först att intervjua individerna själva som 

använder sig av hästunderstödd terapi för att direkt få unika erfarenheter och upplevelser. 

Men efter diskussion med handledaren och efter övervägande drogs slutsatsen att vi inte 

kunde säkerställa att intervjupersonerna inte skulle ta någon skada av intervjuerna. Därför föll 

valet på att utforma studiens syfte till att undersöka forskningsfrågan utifrån terapeuternas 

perspektiv.  

Kvale och Brinkmann (2014) belyser att forskare har ett tolkningsföreträde att beskriva vad 

informanterna sa och menade i intervjuerna. Därför har detta funnits i åtanke under hela 

analysprocessen och materialet har strävats efter att framställas så objektivt som möjligt. För 

att behålla ett objektivt förhållningssätt har vi tänkt på att ha en professionell distans för att 

inte tolka allt ur informanternas eget perspektiv. 

6.4.1. Förförståelse  

Thomassen (2007) menar att personer aldrig inträder förutsättningslöst i situationer, utan 

handlandet påverkas av förförstålsen som personen har. Därmed är det viktigt att bli så 

medveten som möjligt om sin förförståelse och att reflektera över den kunskap som innehas. 

Vi båda forskare innehar en viss förförståelse kring forskningsämnet då vi båda har mycket 

kunskap och ett stort intresse för hästar. Detta har funnits i beaktande och vi har diskuterat 

dess potentiella innebörd för studiens resultat. Dock hade vi inte mycket kunskap om att 

använda hästar i terapeutisk behandling sedan tidigare. Viss kunskap kring ämnet kan ändå 

bidra till mer uttömmande resultat, då forskaren kan ha en förståelse för informanternas svar 

och kan på så vis ställa andra frågor under intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014).  

6.5. Tillförlitlighet 

6.5.1. Reliabilitet  

Med reliabilitet menas att forskningsresultatet är tillförlitligt (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Frågan kan ställas om informanterna hade gett samma svar vid en annan tidpunkt och för en 

annan intervjuare. För att säkerställa detta har datamaterialet i studien samlats in på ett 

konsekvent och preciserat sätt. Enligt Bryman (2011) är detta dock svårt när det handlar om 

just kvalitativa studier då han menar att det är omöjligt att ”frysa” en social miljö och de 

sociala betingelser som gäller vid en studie. I studien har detta diskuterats och huruvida 

tillförlitligt informanternas svar är med tanke på att de är verksamma i behandlingen och 

därmed skulle kunna vara partiska. En risk med en kvalitativ studie är att det ligger mycket 
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tolkningsföreträde hos forskarna (Kvale & Brinkmann, 2014). I analysen kan det vara svårt 

att tolka informanternas svar objektivt. För att öka transparensen i studiens arbete har vi noga 

beskrivit hur tillvägagångsätten har genomförts i studiens olika delar, och för att visa hur 

analysarbetet gått till och för att låta läsarna se vad informanterna har gett för svar har direkta 

citat ifrån intervjuerna tagits med och sedan applicerat vår analys. Med intervju som metod 

finns även risken att ledande frågor som ställs under intervjun kan inverka på svaren (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Detta har funnits i beaktande under intervjuerna för att undvika detta så 

mycket som möjligt. Dock var det ibland nödvändigt att ställa ledande frågor, för att få ut 

information som inte misstänkts framkomma. Detta kan i sin tur leda till ökad reliabilitet 

(ibid).  

6.5.2. Validitet  

Validitet handlar om huruvida man studerar det man säger sig studera (Kvale & Brinkmann, 

2014). Det handlar även om hur studien och informanternas svar är tillförlitliga. För att 

säkerställa detta har intervjuguiden konstruerats efter studiens frågeställning och syfte. Det 

har även diskuterats genomgående under studiens process, resultatets relevans i relation till 

studiens syfte och frågeställning. En annan aspekt är att validiteten är beroende av teoretiska 

antaganden och tidigare forskning (ibid).  

Eftersom kvalitativ forskning lämnar ett stort utrymme åt tolkning är det viktigt att 

kontrollera så att detta inte gått till på ett felaktigt sätt (Kvale & Brinkmann, 2014). På så vis 

går det att säkerställa att materialet är tillförlitligt. Därför har vi som forskare tänkt på att 

utföra tolkningen så objektivt som möjligt genom studiens process.  

7. Resultat och analys 
I följande avsnitt kommer studiens resultat att redogöras utifrån de teman och underteman 

som analysen har landat i. Dessa teman är Hästen som redskap, Ökad kunskap och 

medvetenhet samt Känsla av att ha kontroll. Teman presenteras och förklaras med direkta 

citat ifrån informanterna som även ställs i relation till tidigare forskning och studiens teorier.  

7.1. Hästen som redskap 

I det första avsnittet kommer vi belysa hästens effekt och betydelse i hästunderstödd terapi 

och hur detta kan påverka individer positivt och negativt.  

7.1.1. Relation 

Att använda ett djur i behandling innebär en möjlighet för individer att skapa en relation till 

djuret i terapin. Utifrån studiens intervjuer framkom att en relation med ett djur är ofta 

speciell då det innebär mycket fysisk kontakt vilket du inte kan få med en terapeut. Du kan 

exempelvis inte krama en terapeut eller visa kärlek till den på ett fysiskt sätt som du kan göra 

med ett djur. Genom denna fysiska kontakt får individer närhet och hormonet oxytocin 

utsöndras i kroppen. Det kan även vara lättare för individer att visa empati genom fysisk 

kontakt med ett djur genom att exempelvis ge en tröstande kram, som kan vara svårare med 

en mänsklig relation. Det informanterna menar är speciellt med relationen med hästar är att 

den oftast är väldigt ärlig, då en häst oftast reagerar ärligt på dig, och lägger inga värderingar 

i det du gör. Det är heller ingen relation där det innebär övertalning eller konflikter. Tilliten är 
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något som informanterna lägger stor vikt vid och är något som skapas i relationen mellan 

individ och häst i hästunderstödd terapi. Hästen lägger sin tillit till individerna vid hantering 

och följer deras kommandon, likväl måste individen lägga sitt anförtroende till hästen vid 

ridningen och därmed skapas ömsesidig tillit i relationen. Individer upplever att hästen är 

tillförlitlig och frambringar trygghet på ett annat sätt än människan. Upplevelser av svek från 

mänskliga relationer kan vara ganska vanligt hos individerna, men hästen är lättare att lita på 

för den står alltid i stallet och väntar på att individerna ska komma varje vecka. För individer 

som upplever ångest kan hästen innebära en hjälp och ett verktyg för att dämpa sin ångest, då 

den utgör ett lugn och harmoni. När individerna sitter på hästen kan de få en upplevelse av att 

den hjälper dem att bära det som är jobbigt och stödjer dem i det. Det kan vara skönt för 

individer som ibland vill ha koll på allt att här kunna släppa kontrollen och sätta sig på hästen 

och lita på den.  

”..att släppa kontrollen att sitta och ge sig hän åt någon annans balans och 

rörelse och någon annans reaktioner, det är också en sån grej som alltid kommer 

upp som är så jobbig, för har man lidit av stress och liksom försökt få ihop sig 

och livet och allting och att man ska ha full koll hela tiden och så sätter man sig 

på en häst och så vet man inte vad som ska hända..”(Kristin) 

”..då får de den här närheten och de kan liksom stå där och klappa och gosa och 

få massa oxytocin. Det kan bli lite mer, det blir något att måna om..”(Emma) 

För Emma blev ridterapin en bra ingång för att skapa relation till elever på skolan som hon 

inte haft kontakt med innan. Hennes terapi bestod i att några elever, tillsammans med henne, 

åkte till stallet och red, skötte om stallsysslor och åt lunch ihop efter ridningen. Hon upplevde 

även att hennes kompetens som skolkurator förbättrades genom att använda sig av ridterapin 

och att hennes arbete underlättade med att ha fler, goda relationer med eleverna. Genom 

ridningen och genom att de alltid åt lunch efter ridningen ökade möjligheten för samtal och 

byggandet av en relation. 

”..jag har blivit så bra skolkurator igenom dels hästutbildningen, men sen också 

för jag blir en trovärdig vuxen. De vågar liksom, de vet vem jag är. Det är en 

jättebra ingång. Det är likadant med tjejerna på individuella programmet, det är 

jättemånga som är supertrötta på socialtjänst och alla vuxna som suttit genom 

åren och bara tyckt en massa saker och här blir det liksom, en fin ingång liksom 

och de lär känna mig på ett annat sätt” (Emma) 

Med denna trygghet som relationen kan ge, ökar även möjligheten för individer att växa och 

skapa självförtroende, och därmed stärka sin position i samhället (Askheim, 2007). Tidigare 

forskning visar även att relationen med terapeuten blir extra viktig när det handlar om ett så 

stort djur som hästarna innebär och att en god relation mellan individen och terapeuten bidrar 

till förbättring av deras sjukdomstillstånd (Bizub m.fl., 2003). För att undvika risker eller 

skador krävs en god relation till terapeuten så att individen kan lita på terapeuten. Terapeuten 

kan även vara till god hjälp om rädsla för terapins aktiviteter uppstår hos individen. 

En nackdel med att hästen blir så viktig del för individen i terapin och att en stark relation 

skapas, kan vara när behandlingen avslutas och det betyder att kontakten bryts mellan 
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individen och hästen. Om målet har varit att bygga trygga relationer kan det ge negativ effekt 

då hästen tas ifrån individen och relationen bryts. Det innebär att när individen blir frisk blir 

hen också berövad det goda, vilket kan vara incitament till att förbli sjuk. När det handlar om 

en levande varelse kan det även innebära att sjukdom eller skada inträffar djuret, det kan gå 

så långt att hästen behöver tas bort vilket kan bli jobbigt för individerna om en stark relation 

har byggts upp.  

”..det är ju det som är nackdelen om man jobbar på det här med anknytningen till 

en häst och den kanske blir halt och man måste kanske ta bort den. Det är ju jätte 

jobbigt, men då får man också jobba med det och hur man hanterar det.”(Emma) 

Samtidigt som det kan innebära en nackdel att en stark relation bryts får individerna öva på 

att hantera svåra och jobbiga situationer som uppstår, och på så vis kan individernas KASAM 

öka (Antonovsky, 1991). Det är något individerna kan ta med sig och ha hjälp av om det 

skulle uppstå liknande situationer i det vardagliga livet. Det kan också vara bra för 

individerna att det händer då det visar på att terapin inte är annat än det verkliga livet också 

och att de inte blir invaggad i en alltför stor trygghet, utan att vara beredd på att jobbiga saker 

kan uppstå.  

7.1.2. Vikten av intresse 

Alla informanter poängterar vikten av att det finns ett intresse både hos individerna och hos 

terapeuterna. Hästunderstödd terapi ger inte mycket positiv effekt utan att det finns ett 

intresse, då engagemang och motivation ofta saknas. Sandra berättade när hon arbetade med 

en grupp människor med ätstörningsproblematik, där hästunderstödd terapi var obligatorisk, 

så kunde de se det negativa med det, då det inte gav effekt för alla. Dock kunde de se att för 

en tjej gav det positiv effekt då hon tidigare hade haft hästar som intresse. Finns inget intresse 

så saknas engagemang och då saknas motivation och då syns inte meningen i behandlingen 

och utan mening är det svårt att få någon effekt.  

”..som visade att hon.. hur mycket hon fick ut av det här med att återigen komma 

till hästarna och ridningen för hon hade glömt att det var en sån värdefull miljö 

för henne, så för henne var de ju en jättegrej alltså att vara med hästarna.. 

medans.. och återknöt till ett friskt.. en frisk person så att säga.. och en miljö där 

hon mådde bra medans en annan av dem som deltog var ju fullständig 

omotiverad och ointresserad” (Sandra) 

Utifrån våra intervjuer har resultatet visat att det kan vara svårt att avgöra helt vad det är som 

ger effekt i hästunderstödd terapi. Är det hästen i sig eller är det just intresset för hästen som 

gör att terapin ger effekt? Sandra menar att så länge du har ett starkt intresse skulle du lika 

gärna kunna använda andra medel som ger samma effekt. Det kan vara svårt att skilja på 

terapin och dess verktyg eller aktiviteter.  

”Jag kan ju inte svära på om jag hade varit skitduktig på motorcyklar så hade 

jag kanske kunnat göra lika bra jobb med motorcyklar och med dom som älskar 

motorcyklar för det har vi ingen forskning som egentligen visar på att det är den 

ena, den andra personen som säger.. men det här att man delar en passion för ett 
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gemensamt ämne. Där har du den terapeutiska möjligheten. Det gör att det är 

svårt att skilja terapin ifrån terapeuten också.” (Sandra) 

Trots det ovan nämnda kommer det ändå fram att just hästen och hästunderstödd terapi har 

effekt för människors motivation. Med ökad motivation ökar även effekten av terapin.  

”Det är den starkaste effekten av att använda hästar, att använda djur 

överhuvudtaget egentligen med människor som är sjuka. Då vet vi ju att djuren 

motiverar. Vi har ju väldigt mycket färre återbud när vi har behandlingar där vi 

tar in hästar och särskilt djur egentligen..” (Sandra) 

Att använda hästen i terapin ger även möjlighet för terapeuten att skapa en bättre relation till 

individen genom att ha gemensamt intresse. I en del fall används hästunderstödd terapi som 

kompletterande behandlingsmetod och för en av terapeuterna, som jobbade med unga tjejer 

med ätstörningar, gav det gemsamma intresset för hästen en större möjlighet att skapa en god 

relation.  

”Jag var 45-50 och det är en 13 åring som är misstänksam mot hela världen och 

man ska liksom möta den personens, kunna få en kontakt och en allians med den 

personen då är det ju ett gemensamt intresse man måste ha, jag är ju fullständigt 

ointressant som och jag är ju liksom kass och vad vet du?” (Sandra) 

Genom att ha ett intresse så är det lättare att se meningsfullheten i aktiviteterna och lättare se 

syftet med behandlingen. Meningsfullheten är den viktigaste komponenten till KASAM då 

den är en motivationskomponent (Antonovsky, 1991). Det ger möjlighet för de andra två 

komponenterna begriplighet och hanterbarhet att utvecklas. Ökad KASAM i behandlingen 

leder till ökad effekt för individerna och en ökad chans att klara av svåra stunder i livet och 

bibehålla det friska. 

7.1.3. Miljöns påverkan 

Att använda hästar i terapi innebär en helt annan behandlingsmiljö än vad traditionell 

behandling gör. Stallen är ju i regel placerade på landet i naturen vilket i sig har en positiv 

effekt för de flesta människor. Det innebär mycket intryck, mycket dofter och ljud. I stallen 

finns oftast många människor som är glada och hälsar trevligt på dig och ger möjlighet för 

gemenskap. I terapin ingår även uteritter för en del som önskar det. Här kan individerna 

förutom att njuta av den avslappnande miljön, även se det som ett inlärningstillfälle. Med 

hjälp av det som individerna ser och stöter på i naturen dyker naturliga frågor upp så som vad 

trädens namn är eller när på året som det kommer äpplen på träden. Emma har upplevelsen av 

att klienterna vågar fråga mer när de är i stallet och möjligheten att komma ihåg det blir större 

när de får praktisera sin teori. 

”De här svenskfödda eleverna som inte kan vad t.ex. en ek och vad en björk är, 

det blir inte lika pinsamt för dem när jag har mina nyanlända med mig för dem 

kan ju inte vad det heter.” (Emma) 

”..ja vi red ut för några veckor sedan och så red vi ut i somras och så plockade vi 

äpplen på ett ställe och så sa den här eleven, Emma Emma kan vi inte rida dit 

och plocka äpplen. Nej nu finns det inga äpplen, det kommer på sommaren, nu 
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väntar vi på blommorna och så kommer bina. Så alltså man får in så man kan 

träna sånna saker naturligt, och sånna saker tror inte jag heller hade kommit 

fram i skolan för de skulle inte utsatt sig för alltså att här kommer det liksom så 

spontant” (Emma) 

Miljön kan också bli ett hinder om det är mycket folk runtomkring i stallet. I en traditionell 

terapi där terapeuter exempelvis använder sig av samtal, kanske individer och terapeut sitter i 

en lugn och avslappnad miljö där det inte är några ljud eller människor som kan störa och de 

kan koncentrera sig på behandlingen. Här kan det bli ett störande hinder om människor ska gå 

förbi individerna och hästen med exempelvis skottkärror, speciellt om individen jobbar med 

att utmana sin rädsla.  

”..om det är en dag när det är mycket andra aktiviteter, t.ex. att man ska flytta på 

hästen för att någon annan ska gå förbi, att några ska köra kärra hela tiden, att 

någon ska ropa till någon som är ute. Det stör jättemycket, och framförallt om 

man håller på och utmanar sina rädslor, liksom att man hela tiden blir störd då 

kan man helt tappa sig. Då blir miljön ett hinder” (Kristin) 

Däremot när det är en lugn och avslappnad miljö i stallet där det är tyst, men ljudet av hästars 

mun som tuggar, hästar som frustar, något rassel någonstans som hörs, innebär oftast en 

avstressande effekt för individerna. Att få vistas i naturen i sig ökar hormonet oxytocin och 

sänker blodtryck, puls och stresshormoner. Därför anser en av terapeuterna att människor 

borde vistas mer i miljön och det behövs inte användas djur för att komma ut i naturen.  

”Och nu äter vi ju smörgås i de här grupperna och de säger ju många att det är 

aldrig så gott att äta smörgåsar, och det är inga speciella, den enklaste 

varianten, det är färdiga det är inte några avancerade bageribröd utan någon 

standardvariant och det är aldrig så gott som när man är ute. Men det är det 

alltid när man är på utflykt, det är alltid gott att äta utomhus och det är alltid gott 

att äta efter att man ansträngt sig fysiskt, men det med frisk luft, att komma ifrån 

stadsmiljö för de flesta bor i stadsmiljö, det framkommer väldigt ofta och det är 

många som brukar åka till de ställena på helgen och gå promenad” (Kristin) 

Studiens resultat visar likheter med vad tidigare forskning har kommit fram till. Att vara 

utomhus bidrar oftast till en naturlig och intressant miljö vilket kan leda till att nyfikenheten 

ökar hos individerna (Bizub m.fl., 2003). Det överensstämmer även med Håkanssons (2009) 

yttrande om att naturen bidrar med att minska stress, förbättrar människors humör och ökar 

livskvaliteten. 

7.1.4. Gemenskap 

Genom att använda sig av hästunderstödd terapi innebär oftast att individer får stor möjlighet 

till gemenskap. Om individer deltar i grupp så kan deltagarna i gruppen innebära gemenskap. 

Ibland genomförs samarbetsövningar med hästen från marken och ibland jobbar deltagarna i 

terapin två och två vid ridningen så att en person leder och en person rider. Efteråt har en del 

fika eller lunch tillsammans i sin behandling vilket också bidrar till gemenskapen. Men det 

förutsätter att individerna har förmågan och viljan att ingå i en gemenskap och har de inte det 
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kan gemenskapen innebära ett hinder för individen. För de individer som utför behandlingen 

enskilt kan gemenskapen finnas med hästen eller med terapeuten. 

”men nu hade hon märkt att hon kunde komma i en grupp med andra människor 

och känna sig så trygg, eller så trygg som hon kan känna sig för hon känner sig 

aldrig trygg men att det gick och att det var roligt att vara i en grupp och hon 

tyckte om de andra i gruppen” (Kristin) 

”.. sen beror det ju också på deltagarna i gruppen och deras förutsättningar för 

att vilja ingå i gemenskapen och kunna ingå i gemenskapen. Det är inte säkert att 

man kan fast man vill.” (Sandra) 

För elever som använt sig av hästunderstödd terapi kunde effekterna visa att gemenskapen 

bidrog till bättre sammanhållning i klassen. I klassen gick en del nyanlända barn och med 

hästunderstödd terapi kunde dessa barn inkluderas bättre i gemenskapen. För andra individer 

som använt sig av hästunderstödd terapi kunde det innebära att de kunde öva sig socialt. Dels 

att se hur hästarna beter sig i grupp men även att öva samarbete och sammanhållning i 

gruppen. Gemenskapen du kan få med hästen handlar om att du får en relation med hästen. 

För de individer som inte rider kan terapin innebära att bara umgås med hästarna. I och med 

att hästarna finns i ett stall där det ibland är mycket folk så fick en del individer upplevelse av 

gemenskap med de andra människorna i stallet och åkte dit en extra gång utöver terapin.  

”.. jag hade en av mina ryttare nu som säger att när hon red två gånger i veckan 

så kände hon mycket mer gemenskap med personalen i stallet. Det blev liksom 

mer hennes stall. Så att komma oftare innebär ju att man blir inlämnad i en 

vardagsgemenskap.” (Sandra) 

För en del individer som lider av psykisk ohälsa och stress kan det innebära ett hinder att 

delta i en grupp. Det kan bero på att individerna mår gott i att vara själv, eller att de har social 

fobi så de klarar inte av att vara trevlig mot de andra individerna i gruppen eller i stallet. Det 

kan bli extra jobbigt om de andra individerna inte förstår det och upplever att dessa individer 

verkar arga eller otrevliga som inte pratar med dem. En annan nackdel med gemenskapen och 

att vara i en grupp är att individerna kan få prestationsångest och att individerna jämför sig 

med de andra deltagarna i gruppen. De kan tycka att det är jobbigt att gruppen ska stå och 

titta på när de ska göra någon övning eller aktivitet och så lyckas de inte så bra med det. Det 

kan även innebära att det blir nervöst och ångestladdat innan.  

”Det är ju de egna prestationskraven, att man känner sig dålig om alla andra gör 

och inte jag, och att alla andra lyckas och inte jag, med att till exempel få hästen 

att stanna vid en speciell punkt eller så, och man hela tiden misslyckas med 

någonting, och att man ibland går över sina egna gränser då.”(Kristin)  

När du ingår i en grupp kan du känna gemenskap på samma sätt som i hästunderstödd terapi. 

Det som kan bli lite speciellt med att använda hästen är att de har något gemensamt att prata 

med varandra om då det är lite ovanligt och att det ofta innebär en utflykt varje gång de åker 

till stallet och att det är mycket samarbete i övningarna, vilket ökar möjligheten till 

gemenskap något mer än om de hade varit en annan grupp. Gemenskap och samhörighet gör 
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också att individer kan öka självförtroende och självkänsla och därmed öka sin empowerment 

och stärka sin egen position (Askheim, 2007).  

7.2. Ökad kunskap och medvetenhet 

Terapins innehåll gav möjlighet för individerna att kunna koppla vissa situationer till andra 

situationer som händer i livet. Med hjälp av de positiva effekterna av terapin kunde en del 

individer koppla dessa erfarenheter till situationer i deras vardagliga liv, och se dem som 

begripliga, hanterbara och meningsfulla.  

7.2.1. Terapeutens roll 

Utifrån intervjuerna framkom vikten av terapeutens roll som vägledande och som 

möjliggörande för individerna att kunna relatera och dra paralleller från den hästunderstödda 

terapins aktiviteter, till sina vardagliga liv. Terapeuterna kunde ge möjlighet åt individerna att 

visa för individerna vad som är en hälsofrämjande effekt. Genom att visa för individen att en 

effekt är hälsofrämjande så ger det ökad effekt, om individen inte vet om att den är 

hälsofrämjande så ger det lägre effekt. Det kan innebära risker med att arbeta med ett djur 

som är så stort och kraftfullt när det finns okunskap eller oerfarenhet. Därför är det är viktigt 

att terapeuterna är med och hjälper individerna att förstå hästens olika beteende när 

individerna inte innehar någon kunskap om detta. Jobbar individer med sin rädsla mot hästen 

kan det vara svårt att veta vad hästen vill med ett visst beteende och det kan då upplevas som 

hotfullt.  

”..så jag tror att det är jätteviktigt att man känner hästarna man använder så att 

man vet att den gör liksom alltid så. Den vill alltid backa in och klia sig på den 

stolpen, den vill alltid bita sig själv här och klia sig. Alla sånna grejer som en 

häst plötsligt gör, slänger bak och ska klia eller något, de ser ju ut som att de ska 

hugga någon och har de ingen aning om, och då är det ju jättebra att säga så här 

den hästen kliar sig mycket, den här hästen gör så mycket, den här hästen slår 

med sina hovar i marken när den blir otålig, det är bara för att den vill ut, den 

gör alltid det och den här hästen är alltid kissnödig efter ridpasset så den är inte 

speciellt mindfull i sin kontakt efteråt, den vill alltid upp i sin box, eller ut i sin 

hage och kissa. […] vi går igenom, alltså man har mycket hästkunskap för det är 

stora djur och man ska ha respekt för hästar.” (Kristin) 

Genom att få en förståelse kring aktiviteten skapar individer sig en viss förförståelse och kan 

skapa sig en viss förutsägbarhet på händelser som kan ske (Antonovsky, 1991). På så vis ökar 

säkerheten för individerna, men även deras självförtroende och självkänsla. Som det 

framkom i Bizub m.fl. (2003) studie så tenderar individernas vilja att lära sig mer att öka 

genom hästunderstödd terapi, och för att kunna lära sig mer om hästen krävs att individerna 

också lär sig att lyssna och att koncentrera sig. Enligt Kerstens (1972) studie kan hästen vara 

en hjälp för terapeuterna att lättare komma in på goda samtal med individerna då individerna 

ofta har stort fokus på hästen och aktiviteten.  

7.2.2. Reflektion 

Utifrån intervjuerna framkom att reflektion utgjorde en del i hästunderstödd terapi, men det 

kunde se olika ut i de olika verksamheterna. Kristin berättade att de alltid hade reflektion som 
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en avslutande del av varje session där de satt i sadelkammaren och fick reflektera fritt. Här är 

terapeutens roll att hjälpa individerna att förstå de situationer som dykt upp under sessionen 

gång. Sandra å andra sidan menar på att reflektion ingår i behandlingsrelationen och har inte 

avsatt någon specifik tid för detta utan låter de genomgående löpa genom behandlingen 

genom samtal. Ibland ingick det teori i den hästunderstödda terapins aktiviteter istället för 

ridning. Exempel på det kunde vara att studera hästens beteende i flock och låta individerna 

reflektera och diskutera om de kan ta med sig hur hästen reagerar i olika situationer, till 

situationer i individernas liv.  

”Där har vi också en liten annan typ av teori-inslag, vi tittar mycket på hästens 

språk och har aa löslongering. Där vi har en eller två hästar lösa i ridhuset och 

där vi tittar på hästens reaktioner och varför de reagerar som de gör och hur 

man kan gå in och interagera med dem, och tittar på olika hästars olika 

reaktionsmönster och så där. Sen samma sak där och går in och fikar och sen 

reflektionstid i en halvtimma” (Kristin) 

Individer kan även reflektera över hur de kan använda sitt ökade självförtroende som de 

oftast får i hästunderstödd terapi, genom att ha känslan av att klara av terapins aktiviteter så 

kan de känna att de klarar av andra saker som känns jobbiga också. Med möjligheten till 

reflektion kan individer se förtjänsterna och se hur de kan använda sin kunskap de fått i den 

hästunderstödda terapin i sitt vardagliga liv. Individer får även möjlighet att reflektera över 

hur de kan överföra sin kroppskontroll till mänskliga relationer och vad sådana faktorer kan 

betyda. En del kan reflektera över hur de kan dra nytta av att använda samma förhållningssätt 

som de använder till hästen som i de mänskliga relationerna.  

”Många som gör reflektioner som: så här skulle jag vilja vara mot mina barn. Så 

här tydlig men att jag inte blir arg, till exempel” (Kristin) 

”man får ju ta ansvar och man samarbetar ju och man får ju träna, man kan ju 

inte gå in och vara jättebarsk emot en häst och så till en början och det kan man 

ju också prata om hur det är med andra om man gapar och skriker mot någon 

och hur den reagerar och liksom, ja det är ju som med hästen. De lär sig om sig 

själv, och hur är det om man alltid är väldigt blyg och försiktig, det går ju liksom 

inte, då får man ju inte med sig hästen.” (Emma) 

Genom att kunna förstå hästens beteende och vad som händer i olika situationer i terapin, 

ökar individernas begriplighet. Denna begriplighet kan individer efter reflektion relatera och 

använda sig i situationer i sitt vardagliga liv (Antonovsky, 1991). Genom att ha studerat hur 

hästar reagerar i t.ex. farliga situationer kan individerna fundera över hur de själva reagerar i 

liknande situationer. Genom en ökad förståelse över hur andra kan hantera sådana situationer, 

kan individers egen hanterbarhet öka, beroende på om det finns en hög meningsfullhet eller 

inte (Antonovsky, 1991).  

Hästunderstödd terapi är ingen avskildhet från livet. Därför kan individerna dra många 

paralleller av det som sker i terapin till livet och använda sig av det på ett fruktbart sätt. För 

en del individer blir inte detta så tydligt, men med hjälp av terapeutens vägledning och med 
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hjälp av reflektionsstunder och diskussioner kan individerna koppla vissa färdigheter och 

kunskaper till situationer i livet. 

”.. man kommer ju ofta in på olika saker som det här med hur är din hållning 

liksom när du möter andra människor och det här med hästen och hur får du 

hästen med dig och då kommer vi ofta inpå det att det här kan du överföra till 

mänskliga relationer” (Emma) 

Genom hästunderstödd terapi kan individer öva på vissa beteenden på hästarna, som även 

används i det dagliga livet. Det kan vara lättare att öva på hästen först då de byggt upp en god 

relation med hästen och interaktionen med hästen är enkel och kravlös. Som forskning visar 

så tenderar hästar att reagera ärligt på det individer gör, utan förutfattade meningar och kritik 

(Frewin & Gardiner, 2005). Det gör ju att individerna kan öva utan att vara rädda för att göra 

fel och få kritik.  

”..beröring skapar ju förutsättningar för omvårdande beteenden. Det stimuleras 

av samma mekanismer och de klart, står du och borstar en häst så har du ett 

omvårdande beteende och det är ju det du övar och sen går du hem och så 

kammar du håret på din dotter och så är det samma beteende. Eller så kramar du 

hästen och så lär du dig krama. Hade en tjej som va.. just de här med anorexi och 

bulimi för då har man oftast en rädsla för beröring man har en konstig, man har 

en störd sensorik och man tar ofta i saker och ting så (visar med handen) man 

använder inte hela handen. Så med dom patienterna så övade vi mycket att stryka 

med hela handen följa hästkroppen, känna efter och bedöma, känna på värme och 

använda händerna, och hon använde ju det sättet sedan när hon skulle öva sig i 

sitt privatliv genom att hon när hon tog jobb som sommarvikarie i hemtjänsten 

erbjöd de i hemtjänsten massage för då kunde hon öva sig och känna och de va 

gott för alla parter och de va ju en klar överföring tänker jag.” (Sandra) 

I hästunderstödd terapi kan det vara lättare att dra paralleller än i andra terapiformer då det 

kan bli väldigt konkret och tydligt. Sandra berättar om ett tydligt exempel om en flicka med 

ätstörning som fick ta hand om och mata ett föl som inte kunde äta själv. På det sättet kunde 

hon förstå och se meningen i att få i sig mat för annars dör man. När det blev så tydligt för 

flickan kunde hon själv förstå och se meningen i att hon själv behöver föda.  

”Jag hade en liten tjej en 13 åring som vägrade att äta och hon.. dom hade 

hästar hemma och de fick ett föl och fölet var svår matat och höll på att dö. Och 

det vet jag ju att vi pratade kring detta kring hur viktigt de var att mata fölet så 

att de inte skulle dö och dra paralleller till henne, det är ju lika viktig för dig och 

det var dessutom hennes uppgift eller blev hennes uppgift att mata fölet så det 

blev en tydlig parallell process och hon blev ju också frisk” (Sandra) 

Meningsfullheten är den viktigaste komponenten till KASAM (Antonovsky, 1991). Om 

individer har en hög meningsfullhet ökar chansen att de höjer sin begriplighet och 

hanterbarhet om dessa komponenter är låga. För den här flickan blev meningsfullheten och 

förståelsen väldigt tydlig och hög vilket ledde till att även begripligheten och hanterbarheten 

steg så att hon kunde bli frisk. I Ewings m.fl. (2007) studie visade även att relationen kunde 
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stärkas och att individerna kan få en känsla av tillhörighet när de kan koppla och känna igen 

sig i hästen. Tillfället till att öva på beteenden och färdigheter som hästunderstödd terapi kan 

ge, står även i enlighet med var annan tidigare forskning kommit fram till. Genom att kunna 

öva på färdigheter som kommunikation, både verbal och ickeverbal, kan individerna få 

möjlighet att lära sig om relationer och kunna relatera till mänskliga relationer (Frewin & 

Gardiner, 2005; Torres m.fl. 2005). 

7.2.3. Ansvar 

Att jobba med ett djur innebär ett mycket stort ansvar. I hästunderstödd terapi kan individerna 

få öva sig på att ta hand om ett eget djur och lära sig om det ansvar som det faktiskt innebär. 

Kristin berättar att de försöker ge möjligheten för individerna att använda samma häst vid 

varje tillfälle, dels för att skapa en bättre relation mellan hästen och individen men även för 

att just ge individen en känsla av ägande och ansvar över hästen. Med en känsla av ägarskap 

och ansvar kan individer se meningen med att ge den omvårdnad som hästen behöver utöver 

ridningen, så som mocka boxen och ge mat och vatten. Detta kan även terapeuterna hjälpa 

individerna att reflektera över och fundera om det går att koppla till deras egna liv.  

”Det blir något att måna om, och göra fint och titta vad fint det blir, och nämen 

ska hästen gå in i den skitiga boxen, det kan den inte göra. De måste ta ansvar 

och ja” (Emma) 

”De jag hade förra året de tog mer ansvar och de råddade ju alltihop i slutet, och 

det var ju också, de sa ju att hade vi inte haft ridningen så hade vi aldrig kommit 

så här mycket till skolan som vi gjort. Och så nu då, nu har de ingen ridning och 

liksom sköter sin skola och ska ta studenten. Det har hållt i sig!” (Emma) 

Ett ansvar sker även i relationer mellan hästen och individen. För att kunna kommunicera 

med varandra ligger ansvaret på individerna att göra sig förstådd inför hästen då hästen är den 

som inte kan förstå verbal kommunikation.  

”..det går inte att köpslå med den parten utan det är ju någon som man måste 

försöka få att förstå mig själv. Så det är på nåt vis att det är självklart att det är 

jag som måste lära mig att.. om jag vill kommunicera med hästen så måste det 

vara jag som också måste förändra när något inte fungerar. För ingen har den 

här orealistiska förväntningen på att hästen ska liksom vara intresserad av att 

vara den som ska se till att de funkar utan det är ju jag som måste..” (Sandra) 

Individerna får även öva sig på att ta ansvaret i en grupp och ha en ledande roll. I ridningen 

utförs olika övningar där individerna får ta ledningen och visa vägen för de andra i gruppen. 

För en individ som tidigare är van vid att hålla sig i skymundan och inte tar någon ledarroll 

kan det vara väldigt utvecklande och lärande att inta en sådan position. Denna stolthetskänsla 

som det kan ge, kan även ge ökad självförtroende och självkänsla vilket kan leda till stärkt 

empowerment (Askheim, 2007). Tidigare forskning har även visat att ansvarstagandet som 

hästunderstödd terapi kan ge, går att överföra till andra situationer och till sitt liv. Ansvar 

måste tas över en del handlingar för att ridningen ska bli säker (Ewing m.fl. 2007).  
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7.3. Känsla av att ha kontroll 

Hästunderstödd terapi ger individer möjligheter till att stärka sig själv och få ökad kontroll 

över sitt eget liv och en känsla av att kunna vara med och påverka. Nedan kommer vi gå 

igenom olika komponenter som bidrar till att skapa detta. 

7.3.1. Självbestämmande 

Att medverka i hästunderstödd terapi är frivilligt för samtliga av våra informanters deltagare, 

dock förklarar Sandra att hon tidigare arbetat i en verksamhet där det inte var så och att det 

inte var ett effektivt sätt att arbeta på eftersom deltagarna inte upplevde det som meningsfullt 

eller var motiverade till att delta.  

 ”..att ha en obligatorisk närvaro i en verksamhet där man ska bygga relationer 

är en väldigt, tycker jag.. det lärde mig att det kan bli väldigt kontraproduktivt.” 

(Sandra) 

I arbetet med hästunderstödd terapi får individerna själva vara med och påverka upplägget för 

dagen. Om någon känner en dag att de bara vill leda hästen och inte rida så tar terapeuterna 

hänsyn till det och individanpassar dagen så gott det går i gruppen. Deltagarna får vara med 

och påverka om det är något särskilt de vill göra under dagen eller framför allt om det är 

något speciellt som de inte vill göra, exempelvis rida ut. Individerna får då en känsla av att de 

kan vara med och påverka och kan få sina röster hörda, vilket är stärkande för individerna. 

Sandra berättade om en deltagare som var väldigt rädd för hästar. Till en början stod kvinnan 

och terapeuten bara och tittade på hästarna samtidigt som terapeuten lärde ut om hästars 

beteende och kroppsspråk. Under åtta tillfällen prövade kvinnan endast att rida en gång och 

under det sista tillfället hade kvinnan tänkt utsätta sig för att rida igen trots att hon var 

jätterädd och nervös. Då uppmanade terapeuten kvinnan att själv bestämma om hon skulle 

utsätta sig för att rida eller om hon skulle lära sig sätta en gräns. Kvinnan gjorde då valet att 

inte utsätta sig för ridningen och det ledde till stora förändringar för henne i och med att hon 

lärde sig sätta gränser och fick en ökad kontroll över sitt liv.  

”..och så va hon skiträdd och skitnervös för att sätta sig på hästen igen och då 

fick hon valet eller fick hon rådet att bestäm dig nu för om du ska utsätta dig för 

det här eller om du ska ta och göra ett beslut att du faktiskt inte ska utsätta sig för 

de här och att det är lika bra. Det är du som väljer och det är du som liksom.. hur 

sätter du dina gränser för hennes problem var.. har man varit utsatt för 

övergrepp så är man jättedålig på att sätta gränser, man utsätter sig för en de 

ena än de andra som är obehagligt. Så hon gick upp på rampen och ställde sig 

där och tittade på hästen och sa nä jag tänker faktiskt inte sätta mig och sen så 

ledde hon hästen och en annan var ryttare. Så på sin behandlingsperiod på åtta 

gånger så var hon ju uppe på hästen kanske max fem min och var jättenöjd. Och 

konsekvensen för hennes behandling var att hon åkte utomlands, att hon började 

prata engelska som hon inte trodde att hon skulle kunna och att hon skaffade sig 

helt nytt möblemang hemma, hon slängde ut alla de gamla arvmöblerna som 

hade med hennes förra liv att göra och började skapa sig en egen tillvaro.” 

(Sandra) 
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Tidigare studier har visat att självförtroendet och självkänslan har ökat i och med 

hästunderstödd terapi (Bizub m.fl., 2003; Chardonnes, 2009; Earls m.fl. 2015; Ewing m.fl. 

2007; Frewin och Gardiner, 2005; MacLean, 2011; Smith-Osborne & Selby, 2010; Torres, 

m.fl. 2005). MacLean (2011) menar att när individernas position höjs och de tar kontroll ökar 

individernas självförtroende och känsla av kontroll. Hästunderstödd terapi är en aktivitet som 

ger individer möjligheter för stärkande av empowerment. Genom att individerna anses kunna 

avgöra själva vad som är bäst för dem och de får möjligheter att bestämma så skaffar de sig 

mer inflytande och makt över sitt liv och självkontrollen ökar och de använder sin motmakt 

för att motarbeta maktlösheten som håller dem nere (Askheim, 2007).   

7.3.2. Ökad självinsikt 

Utifrån vårt resultat av intervjuerna framkom att individer lär sig sätta gränser och deras 

självuppfattning ökar. I och med att individerna får ta ansvar över hästen och därmed får en 

känsla av att vara behövd, göra nytta och att klara av att ta hand om en annan varelse kan 

individerna koppla det till att vara mer måna om sig själva, de får lättare att se konsekvenser 

och värdesätter sig själva mer. Hästen fungerar som en spegel och på så vis kan individerna 

lära sig om sig själva. Är individen t.ex. blyg och försiktig kan hästen svara genom att inte 

vilja följa med. För att kunna kommunicera med hästarna får individerna komma på sätt för 

att göra sig förstådd och det gör att individerna tänker mer på vad hen sänder ut för signaler 

och på så vis blir hen mer självmedveten. 

”..en tjej hon bara kasta sig ut över allting, och hon hoppade ut ifrån skolans 

fönster och i stallet skulle hon liksom ha jobbigaste hästen [….] hon galopperade 

fast hon inte var riktigt mogen och så, men i slutet kunde hon säga och känna in 

liksom att idag struntar jag i galoppen för att det känns som att han liksom är lite 

på tårna så, eller när vi red ut en gång och då kunde hon säga men där upp vid 

den passagen där, där kändes det riktigt läskigt och man bara yes. Så ja då 

började hon liksom vara lite mer rädd om sig själv.” (Emma) 

I de olika verksamheter som använder sig av hästunderstödd terapi framgår det ur 

intervjuerna att de övar mycket på kroppskännedom och där blir hästarna ett bra verktyg för 

individerna att träna på sin kroppskontroll. Det blir då väldigt tydligt och konkret att 

exempelvis klappa med vänster hand på höger sida om hästens hals och på så vis blir 

individerna mer medveten om sig själv och sin kropp. 

”självförtroendet kan man va ganska bra på att bedöma men sin kroppskontroll 

är man inte särskilt bra på att bedöma förens man blir testad och man märker 

hur svårt det kan vara att få ihop armar och ben och bål”.(Sandra) 

Vårt resultat om att självuppfattningen ökar av hästunderstödd terapi är i enighet med 

MacLeans (2011) resultat som också har visat att självuppfattningen ökar. Frewin 

och Gardiner, (2005) och Torres m.fl. (2005) menar att resultatet av den förbättrade 

självuppfattningen är ett resultat av att individer kunnat identifiera sig själva med en kraftfull 

häst som har en naturlig förmåga att spegla individers beteende. Torres m.fl. (2005) förklarar 

vidare att individer lär sig om relationer och att relatera till mänskliga relationer i och med att 
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de tränar såväl sin verbala som icke verbala kommunikationsförmåga i hästunderstöddterapi 

genom att samspela med hästarna. 

Vårt resultat om individernas självbild är ytterligare tecken på att hästunderstödd terapi bidrar 

till ökat empowerment för individer. Den ökade självkontrollen hos individerna som 

aktiviteten ger gör att individerna också får mer självförtroende, bättre självbild, färdigheter 

och kunskaper (Askheim, 2007). Ökad självkontroll innebär också ökad medvetenhet som i 

sin tur leder till handling. 

7.3.3. Känslan av att kontrollera hästen 

När individerna känner att hästen lyssnar på dem och gör som de säger får individerna en 

högre maktposition än vad de hade tidigare. Flera av informanternas deltagare har tidigare 

upplevt att de inte besatt så mycket makt att påverka olika situationer men med hästarna fick 

de en känsla av att ha kontroll och de kunde ta med sig den känslan till andra situationer och 

känna sig mer trygga tack vare att de kände sig mer nöjda med sig själva. Sandra berättade 

om en flicka som låg inne på medicinklinik på grund av sin ätstörning. Flickan hade 

upplevelsen av att hon inte hade makt över någonting, men i själva verket hade hon styrt 

familjen med järnhand i flera år, och så fort någonting inte gick hennes väg styrde hon genom 

att hon blev sjuk. Så den tjejen medverkade i ridterapi under ett tillfälle, och genom att känna 

kontrollen över hästen ändrades hennes självbild så att hon förstod att hon faktiskt hade 

möjlighet att påverka. 

”Så henne satte vi på hästryggen vid ett enda tillfälle och hon fick lära sig att 

stanna och starta hästen och liksom styra själv och hon blev liksom jätte lycklig 

över de här men hon kunde också skrivas hem ganska snart för de fanns inte 

längre något.. hon hade inte längre något argument som sa henne att ingen lydde 

henne. Hon hade liksom till och med 400 kg häst som gjorde som hon ville och på 

bara såhär (knäppte med fingrarna).” (Sandra) 

Detta resultat är i linje med MacLeans (2011); Frewin och Gardiner, (2005); Whittlesey-

Jerome, Schultz och Tomaka, (2016) resultat som visade att när individen får ge kommando 

och ha kontrollen över hästen så att den utför de momenten som individen ber om, stärker det 

individens självförtroende och självkänsla. Att individen känner att hästen gör som individen 

vill leder till att individen upplever att de kan utföra handlingar som den inte trodde att den 

kunde och det ökar också självförtroendet och självkänslan (ibid). Hästens respons på 

flickans kommandon gav flickan en tydlig förståelse över vilken påverkan hon hade. Vilket 

kan kopplas till Frewin och Gardiners (2005) tankar om att hästar kan ge kraftfull effekt för 

individer. När individer stärker sig och skaffar makt motarbetas det som håller ner 

individerna i en lägre position och istället får de mer inflytande över sina liv (Askheim, 

2007). 

7.3.4. Utmaning 

Med hästarna så innebar det för många en utmaning, dels för de som inte har någon tidig 

erfarenhet om hästar, men även för personer som har haft ett hästintresse sedan tidigare och 

mycket kunskap, blir utmaningen att få lära sig helt nya saker på andra sätt. Utmaningar 

kunde exempelvis vara en blåsig dag då till och med den lugnaste hästen kunde bli lite 
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stressad och hoppa till för saker. För en individ som upplevde detta lite läskigt till en början 

kunde sedan reflektera över att det var bra att det hände för då kunde hon lära sig att hantera 

det oförutsägbara. Att just hästen och ridningen är en så stor utmaning för många kan bero på 

att det är för många ett område där individerna inte har någon kunskap vilket innebär en 

utmaning i sig. Sedan är hästen ett stort, ibland lite skrämmande djur och att utsätta sig för att 

rida på denna mycket stora varelse är en stor utmaning för många. Så för att utföra dessa 

utmaningar krävs mycket stort mod hos individerna och informanterna ser att detta ger ökat 

självförtroende och självkänsla hos individerna när de känner att de lyckats utföra något som 

de inte kunde innan eller något som de var rädda för innan.  

”Men om det är en utmaning och att klara av det såklart, att utmana sina rädslor 

att vidga sin trygghetszon, att lära sig.. just det är väldigt viktigt, det ser man ju 

på dem som har gått flera kurser nu det säger de ju nästan varje vecka; tänk att 

det går så bra att kratsa hovarna nu. Alltså de får inte nog av att upprepa det, 

tänk hur svårt det var i början och nu går det så bra och nu har jag lärt mig så 

mycket.” (Kristin) 

”Och med modet du kan få när du gör någonting som du inte trodde du skulle 

våga göra. Om du är 80 bast och aldrig har ridit och sätter dig på en häst när du 

liksom halva kroppen inte känns en gång och tror du ska ramla, det är ju 

skitmodigt. Så jag menar man utmanar sig på ett sätt som man sällan gör i 

vården nu.” (Sandra) 

Hästunderstödd terapi har även inneburit andra utmaningar för individerna. För att ta sig till 

stallet behövde en del åka buss vilket innebar för en av individerna att göra något som är 

väldigt ångestladdat och svårt då hon hade social fobi. Men hästarna och stallet var så 

betydelsefullt att hon utmana sin rädsla för att åka buss för att kunna ta sig till stallet vilket 

dessutom ledde till att hon inte längre hade ett hinder för att kunna ta sig till en praktikplats 

via kommunalt färdmedel. 

”För att bara det här att hästarna eller ridningen att förverkliga sin dröm kring 

det, det var det blev så viktigt så att hon åkte buss fast att hon hade social fobi 

och kunde få panikångest attacker när hon åkte buss och spårvagn och sånt men 

nu liksom förberedde hon sig väldigt väl och så liksom stod hon ut så länge hon 

var i stan och sen åkte hon med en lantbuss som inte är full och som åker genom 

mer lantligmiljö så det, hon klarade liksom av det. Så plötsligt blev det inget 

hinder att ha en praktik där man var tvungen att åka till och från kommunalt” 

(Kristin) 

För att utsätta sig för dessa utmaningar krävs förståelse, hanterbarhet och viktigast av allt, 

meningsfullhet. Utan dessa finns ingen större poäng för individerna att utsätta sig för något 

de är rädda för eller känner är farligt. Med högre begriplighet så får individerna en viss 

förutsägbarhet viket gör att rädslan minskar för vissa saker (Antonovsky, 1991). Ökad 

hanterbarhet gör att individerna ser på svåra händelser som något de kan handskas med, och 

utmaningar som något de kan möta. Om individerna vågar möta utmaningar i stallet kan de 

föra över det till andra händelser i livet som kan ses som utmaningar. Genom att ta sig an 
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utmaningarna stärker individerna sin egen position och få högre känsla av empowerment 

(Askheim, 2007). 

Om individer har en rädsla för djur kan det vara lättare att utmana sig med hästar. Hundar och 

katter är mer okontrollerade då de kan springa löst och rusa fram till en. En häst kan du 

kontrollera bättre då du kan binda upp den och själv närma dig den när du vill och hästen står 

stilla. Det är viktigt att individerna känner hög hanterbarhet för att kunna våga utmana sig 

själv och för att kunna jobba med sin rädsla, men det måste gå under långsamma och lugna 

förhållanden. Känner individerna för hög rädsla kan de uppleva låg hanterbarhet och det har 

lett till att individer har slutat behandlingen för de har inte klarat av det. Men för de flesta 

ökar hanterbarheten efter några gånger då förståelsen ökar och individerna vet hur hästen 

fungerar mer.  

”Finns flera som varit jätterädda för både katter och hundar och de är ju både 

katter och hundar i stallet och det är ju jättejobbigt. Med hästarna är det på 

något sätt mycket mer kontrollerat, de springer inte fritt fram och kommer och 

styrker sig utan tillåtelse utan man kan liksom kontrollera det och man kan binda 

upp dem och man gör saker..” (Kristin) 

”Och liksom i början när de kommer till hästen och inte vågar närma sig hästen 

och då visar ju jag och man klappar och man kan lugna hästen och klia på 

manken. Jag hade ju en tjej hon vågade ju liksom inte ge hästen ett äpple så här 

men så om hon höll handen under min hand och så gjorde det tillsammans och 

sen nästa gång vågade hon ha så att min hand var under i stället och så att man 

sakta växer in i det.”(Emma) 

När individerna klarat av utmaningarna som de inte trodde att de skulle klara av så påverkas 

individernas självkänsla och självförtroende. När individer tar kontrollen över sina rädslor, 

skaffar makten över sitt liv stärks individernas empowerment (Askheim, 2007). Hästarnas 

storlek kräver respekt och kan för vissa personer upplevas som skrämmande, vilket skapar en 

möjlighet för individen att utmana sin rädsla och kunna övervinna den (Frewin & Gardiner, 

2005). I relationer med hästar ges även möjlighet för individer att kunna identifiera sig själv 

med en kraftfull häst då hästarna har en naturlig förmåga att spegla människors beteende, 

vilket ger en förbättrad självuppfattning (Frewin & Gardiner 2005; Torres m.fl. 2005). 

7.3.5. Förmågan av att kunna utföra handlingar 

Informanterna tycker sig se att deltagarna tar sig an uppgifter på ett helt annat sätt efter att de 

deltog i hästunderstödd terapi. Emma säger att det samtidigt är svårt att säga vad det kan bero 

på, om det är på grund utav lärarna eller någonting annat. För individer som ofta har stannat 

hemma istället för att gå i skolan tycks ridningen ha stor inverkan och informanten menar att 

det ger effekt. Individerna upptäcker att de klarar av att utföra moment som ingår i 

hästunderstödd terapi och det blir användbart även i andra situationer. I undervisningen 

använder sig läraren utav moment som eleverna har klarat i arbetet med hästen för att stärka 

och motivera eleverna och kan säga saker som; 

 ”nej men du klarade ju att hoppa över hindret idag, vad är väl 15 glosor 

liksom”. (Emma) 
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I arbetet med hästar växer individerna som människor och vågar ta sig an saker och de känner 

att de fixar det, och som behandlare blir det lätt att gå in och ge respons och hästen ger 

omedelbar respons vilket gör att individen växer ännu mer. Aktiviteter och processer som kan 

bidra till att självkontrollen stärks för individer gör att de även får mer självförtroende, bättre 

självbild, mer färdigheter och kunskaper (Askheim, 2007). Smith-Osborne och Selbys (2010) 

studie visade att individernas självkänsla förbättrades efter medverkande av hästunderstödd 

terapi, och menar att det kan kopplas till ökade möjligheter att hantera och framgångsrikt 

skapa nya förmågor/färdigheter för individer. 

I stallet möter individerna olika situationer/moment som kan vara jobbiga för dem, t.ex. som 

att lyfta hästens hovar eller mata den, men genom att terapeuten är med och stöttar och 

hjälper individen att genomföra momenten vågar individerna ta sig an andra uppgifter i livet. 

Att stärka individer och hjälpa dem att höja sin förmåga och att skaffa resurser är i linje med 

vad Starrin (1997) menar att empowerment som process innebär. Individerna får utrymme att 

ta ansvar när de medverkar i terapin, så allt eftersom de kommit in i rutinerna sköter de om 

mer och mer uppgifter och tar ansvar.  

Emma berättade om en tjej som hon alltid fick pusha och motivera och tjejen var ofta väldigt 

arg men så en gång skulle hon få ta täten med hästen och leda gruppen igenom ett moment 

och ta ansvar för det och en sådan sak kan vara väldigt jobbig och tjejen sa det efteråt;  

”..att det var första gången jag gjorde någonting först och liksom tog ledningen 

så det var jättejobbigt, jag brukar alltid gömma mig bakom andra och hon var 

jättestolt över det.” (Kristin) 

Genom hästunderstödd terapi får deltagarna möjlighet att känna sig värdefulla, deltagarna får 

en känsla av att de exempelvis kan rida och att de är kompetenta och klarar av saker. Vilket 

är stärkande för individerna och gör att hen kan ta med sig den känslan till andra situationer, 

att de känner att de kan klara av andra saker de tyckt vart svåra tidigare.  

”Vi hade en person som, hennes största ångestsituation var att gå till 

försäkringskassan och så hade hon märkt när hon hade varit i den här gruppen 

att hon kände sig så himla stolt och värdig när hon satt på hästen, så nu mera när 

jag går in på försäkringskassan då tänker jag att jag rider in och så sätter jag på 

mig en låtsas cowboyhatt och så tar jag ett låtsats grässtrå i munnen och så går 

jag in och bevara min värdighet.” (Kristin)  

 

Processen som sker i hästunderstödd terapi liknar empowerment processen. Starrin (1997) 

menar att när individen får känslan av att kunna fullfölja en handling så stärks individens 

känsla att vara värdefull och känslan av att hens handlingsförmågor är värdefull. När 

individerna får känslan av att vara värdefull och får ökat självförtroende kan det leda till att 

klara av att slutföra en handling (ibid). 

8. Diskussion: 
Studiens syfte är att utifrån terapeuters perspektiv ta reda på vad hästunderstödd terapi kan 

bidra med för individer med psykisk ohälsa samt ta reda på vad det är i hästunderstödd terapi 

som kan leda till främjande respektive hämmande effekter. Vi anser att frågeställningen har 
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besvarats på ett fruktbart sätt utifrån de tre informanterna som deltagit i studien vilket vi 

kommer diskutera nedan.  

Resultatet har visat att hästunderstödd terapi kan ge både positiv och negativ effekt för 

individer med psykisk ohälsa. De positiva effekterna som utlästs i studiens resultat är 

framförallt att självförtroende och självinsikt stärks. Genomgående i det mesta av 

behandlingens delar så låg stor vikt vid att individerna skulle koppla och dra paralleller till 

sitt vardagliga liv. Individerna skulle se hästarna som en metafor och använda sig av de 

kunskaper och de erfarenheter de har skaffat sig i den hästunderstödda terapin, till andra 

situationer som de stöter på i livet. Med ett stärkt självförtroende och självkänsla kunde 

individerna utföra handlingar som tidigare varit jobbiga, så som att gå till försäkringskassan 

exempelvis. Det som var bidragande till att självförtroende och självinsikt stärktes var 

framförallt när de individer som tvivlat på sin egen förmåga utmanade sig själv och sedan 

fick insikten att de faktiskt klarade av att utföra de handlingar som de tidigare inte trodde sig 

klara av. De kände sig kompetenta. För många var det stärkande att bara känna att de klara av 

att hantera ett så stort djur som hästen är. Att de kände att de hade förmågan att själva 

bestämma mycket i utförandet och att sätta gränser och att faktiskt både hästen och terapeuten 

lyssnade på individerna var också bidragande till det stärkta självförtroendet och 

självinsikten.  

Hästunderstödd terapi har även visat effekt på individers motivation som i de flesta av fallen 

har ökat. I en del fall har motivationen inte ökat och en möjlig orsak till detta kan ha varit 

saknad av intresse. Den ökade motivationen har lett till ökad närvaro, dels i terapin och dels i 

andra situationer som exempelvis i skolan. Där har resultatet visat att fler elever tenderar att 

dyka upp i skolan och att motivationen ökat till att göra skolarbetet. Resultat har även visat 

att fler elever tar studenten och att elever efter skolans slut motiveras till att göra saker som 

de tidigare har upplevt som svåra. För andra individer har motivationen bidragit till att gå och 

arbetsträna och utsätta sig för situationer som upplevts väldigt jobbiga tidigare. Exempelvis 

har individer utsatt sig för sina fobier just för att kunna delta i den hästunderstödda terapin. 

Intresset har visat sig vara största bidragande faktorn som påverkat motivationen. Utan ett 

intresse hos individerna eller terapeuterna var det svårt att nå motivation och få positiv effekt. 

En annan stor bidragande faktor var meningsfullheten hos individerna. Terapeuterna hade en 

stor och viktig roll i att hjälpa individerna att reflektera över terapins innehåll och på så vis 

underlätta för individerna att se meningen i terapin och således även se meningen i andra 

situationer och i att ta hand om sig själva.    

De framgick utifrån samtliga tre informanter att en viktig del i hästunderstödd terapi var att 

kunna dra paralleller mellan terapins aktiviteter och individers vardagliga liv. Precis som 

nämndes ovan användes hästen många gånger som metafor just för att individerna ska kunna 

koppla till situationer i sitt vardagliga liv. Detta resulterade i ökad förståelse och ökad 

medvetenhet hos individerna vilket ledde till bättre självbild.  

De flesta verksamheter arbetade med individer i grupp vilket för många var en positiv 

upplevelse och effekt då de fick känsla av samhörighet och tillhörighet. För många individer 

blev det ett gemensamt intresse som de kunde dela och således många gemensamma 

erfarenheter som de upplevt. Men det framkom även att det hade en viss negativ inverkan för 
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en del individer som har svårt för att arbeta i grupp eller för individer som kände 

prestationsångest och därmed jämförde sig med andra i gruppen. För de individer som inte 

trivdes lika bra i grupp kunde terapeuterna arbeta individuellt med dessa och för dem så 

kunde gemenskapen bli med terapeuten eller med hästen. I terapin skapades möjligheten för 

individerna till att skapa en god och trygg relation med hästen. Med denna goda relation 

kunde individerna öva på beteenden och omvårdnad som de sedan kunde föra över till 

mänskliga relationer.  

De negativa effekterna vi kunde se utifrån vårt resultat var inte många. Det som visade sig 

var att de goda effekterna i att ha byggt upp en god relation i den hästunderstödda terapin 

kunde bli en negativ effekt då behandlingen avslutades. Exempelvis om individerna hade 

byggt upp en god relation till hästen och vid avslutande behandling bryter denna relation, kan 

det bli ett incitament för individerna att förbli sjuka för att inte mista denna goda relation. 

Resultatet visar även att det finns en del risker med att använda häst i behandlingsarbete. Det 

är ett stort djur som kan bli farligt om individen har okunskap i att hantera det. Därför ser vi 

en möjlig negativ effekt i att olyckor kan ske och därmed istället sänka individernas 

självförtroende och hanterbarhet.  

För individer med sociala problem som använder sig av hästunderstödd terapi är syftet att 

stödja dessa människor och att stärka deras välmående. Resultat av vår studie visade på 

förbättring av individernas position och stärkande av individernas hälsa och välmående vilket 

anses vara nyckeln i socialt arbete (Meeuwisse & Swärd, 2006).  

Tidigare forskning har visat på blandat resultat med både positiva effekter (Bizub m.fl., 2003; 

Chardonnes, 2009; Earls m.fl. 2015; Ewing m.fl. 2007; Frewin och Gardiner, 2005; 

MacLean, 2011; Smith-Osborne & Selby, 2010; Torres, m.fl. 2005) och resultat där det inte 

framkommit någon effekt alls framförallt gällande självförtroende och självkänsla (Ewing 

m.fl, 2007) medan vårt resultat enbart visar förbättringar gällande självförtroende och 

självkänsla. Därför har vi reflekterat över möjliga orsaker till detta. Eftersom det var 

terapeuter som intervjuades och inte deltagare själva så är det inte individernas egna 

upplevelser som redovisas i resultatet utan en tolkning av terapeuterna upplevelse. 

Informanterna är verksamma inom studiens område, och av den orsaken finns en risk i att 

informanterna kan ha varit partiska och velat frambringa de positiva effekterna snarare än de 

negativa. En del av våra informanter har haft privat verksamhet och därmed finns ingen 

garanti att de har utvärderat sitt arbete vilket gör att de kanske inte har varit så självkritiska 

och kunnat se de negativa effekterna. Dock har vår studie resulterat i andra negativa effekter 

som vi inte kunnat se i den tidigare forskningen.  

Utifrån att ha valt att göra en kvalitativ studie så var inte syftet att göra resultatet 

generaliserbart, och med ett relativt lågt antal medverkande informanter i studien blir det lite 

mer problematiskt att dra några tillförlitliga slutsatser. Vi tycker ändå att svaren från 

informanterna var mycket innehållsrika och djupgående, där det slutligen inte framkom 

någon ny information vilket gjorde att slutsatsen drogs att ytterligare intervjuer inte var 

nödvändigt, men det är svårt att säkerställa att inte ny information hade framkommit vid 

ytterligare intervjuer. En annan faktor som gör det svårare att dra slutsatser är valet av 
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informanter och vårt urvalskriterium. Eftersom studien innefattade många olika målgrupper 

kan det vara svårt att dra generella slutsatser just för personer med enbart psykisk ohälsa.  

Trots att vi reflekterat kring vår förförståelse och försökt att ha ett objektivt förhållningssätt 

till studien är det ändå svårt att säga i vilken grad det kan ha påverkat studiens resultat. 

Ytterligare en faktor som kan ha påverkat studien är de riktade frågorna i intervjuguiden. 

Möjligen skulle det varit bättre att ha mer öppna frågor för att få ännu bredare svar och 

tillförlitlighet. 

8.1. Förslag till framtida forskning 

Då det är relativt lite forskat kring hästunderstödd terapi skulle det vara fördelaktigt att forska 

mer allmänt kring hästunderstödd terapis effekter, för att kunna nå djupare kunskap om det 

och för att kunna öka tillämpningen av terapin. Tidigare forskning visar olika resultat kring 

effekterna av hästunderstödd terapi och merparten av studierna tycks undersöka och beröra 

enbart de positiva effekterna och utesluter den kritiska aspekten. Vår studies resultat har visat 

tendenser till att det kan finnas risker med hästunderstödd terapi och att i vissa fall kan 

terapin ge negativa effekter, därför skulle det vara intressant att fortsätta forska kring terapins 

risker och negativa effekter. För få deltagares direkta erfarenheter skulle det även vara 

intressant att utföra forskning utifrån deras perspektiv och på så vis även undgå risken att 

informanternas svar är partiska.  
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10. Bilaga 1- Informationsbrev 
C-uppsats Ridterapi  

Hej! Vi heter Linnea och Louise och är studenter vid Högskolan Väst, Trollhättan. Vi läser 

sista året på socialpedagogiska programmet. Vi är nu framme vid vårt sista moment av 

utbildningen, vilket är att skriva c-uppsats. Vi är mycket intresserade av hästar och speciellt 

hästunderstödd terapi som behandlingsmetod och har därför beslutat oss för att fokusera på 

hur människor med psykisk ohälsa upplever hästunderstödd terapi som kompletterande 

behandlingsmetod samt vilka effekter detta ger utifrån terapeuters perspektiv.  

Vår önskan är att intervjua personal om egna erfarenheter och upplevelser av hästunderstödd 

terapis inverkan på personer med psykisk ohälsa. De huvudsakliga frågeställningarna vi 

kommer att utgå ifrån är: 1) Vad bidrar hästunderstödd terapi med utöver annan traditionell 

behandling? 2) Vilka effekter kan hästunderstödd terapi ha för människor med psykisk 

ohälsa?  

För att detta ska vara genomförbart vill vi genomföra enskilda intervjuer med personer som 

jobbar med hästunderstödd terapi och har klienter med psykisk ohälsa. Medverkan sker på 

frivillig basis och man får när som helst avbryta sin medverkan. Alla personliga uppgifter och 

allt material kommer att behandlas konfidentiellt, inga namn eller andra personuppgifter 

kommer att användas i uppsatsen. De enda personer som kommer ha tillgång till intervjuerna 

är vi samt vår handledare. Materialet som vi får fram genom intervjuerna kommer efter 

studiens avslut att raderas och kasseras. Materialet kommer inte heller att användas till något 

annat än till just denna studie.  

  

Linnea Christiansson tel.07******* mail: linnea.christiansson@student.hv.se   

Louise Skogsberg Tel.07********  mail: louise.skogsberg@student.hv.se   

Handledare: Jonas Hallberg mail: jonas.hallberg@hv.se  

  

mailto:linnea.christiansson@student.hv.se
mailto:louise.skogsberg@student.hv.se
mailto:jonas.hallberg@hv.se
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11. Bilaga 2- Intervjuguide 
Bakgrund:   

Vad har du för utbildning? Har du någon särskild utbildning för att kunna jobba med 

hästunderstödd terapi?  

Hur länge har du jobbat med hästunderstödd terapi?  

Vilken målgrupp har de du jobbat med tillhört? Vad är bakgrundsfaktorerna till att de söker 

sig till er verksamhet?  

Vad är målet med terapin?  

Beskriv hur behandlingen utförs hos dig?  

Hur kommer individerna i kontakt med er?  

Vilka andra behandlingar får individerna utöver hästunderstödd terapi?  

Varför valde du att arbete med hästunderstödd terapi?  

 

Frågeställning 1, Vilka effekter har hästunderstödd terapi?  

Hästunderstödd terapis effekter:  

KASAM  

Vilka är dom positiva effekterna av hästunderstödd terapi?  

Hur kan hästunderstödd terapi öka individernas förståelse över andra situationer som 

händer i livet?   

Hur kan hästunderstödd terapi bidra med ökade resurser för individen att hantera andra 

vardagliga situationer?   

Hur kan terapins aktiviteter ge individerna ökad meningsfullhet i livet?  

Bidrar terapin med ökad motivation hos individerna? Om ja i så fall hur?  

Om individerna inte känner sig motiverad till terapins aktiviteter, hur bemöts detta?  

Vilka faktorer tror du påverkar att individen känner sig omotiverad till aktiviteterna?  

Hur har hästunderstödd terapi fungerat, ge exempel.  

Empowerment  

Vilka positiva effekter för individernas självförtroende och självkänsla har terapin?   

Ges utrymme åt individerna att själva bestämma i utförandet av behandlingen?  
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Ges individerna utrymme för eget initiativtagande?   

Vilken självbild hade individerna om sig själva innan behandlingen? Kan man se någon 

förändring under eller efter behandling och i så fall hur och på vilket sätt?  

Finns det något i hästunderstödd terapi som påverkar individerna negativt? Vad och på 

vilket sätt i så fall?  

Hur arbetar ni vidare om någon blir rädd eller osäker på om individen klarar av uppgiften?  

  

Frågeställning  2, Vad bidrar hästunderstödd terapi med utöver traditionell behandling?  

Kasam  

Vad är det hästunderstödd terapi bidrar med som traditionell terapi inte bidrar med?   

Skulle man enligt dig kunna ersätta traditionell terapi med hästunderstödd terapi?   

Bidrar den hästunderstödda terapin till ökat välmående för individerna? I så fall vad är det 

som inverkar?  

Vad är det i hästunderstödda terapin som ger individerna ökad välmående?  

Påverkas individernas förståelse över andra situationer som händer i livet av 

hästunderstödd terapi på annat sätt än traditionell terapi?  I så fall hur?   

Tycks individernas känsla av mening i livet påverkas av hästunderstödd terapi på annat sätt 

än traditionell terapi?  I så fall hur?  

Verkar individernas upplevelse av att kunna hantera situationer i livet påverkas av 

hästunderstödd terapi på annat sätt än traditionell terapi?  I så fall hur?  

Empowerment  

Vilken påverkan har hästen i terapin för individens självförtroendet? Vilken påverkan har det 

på självkänslan?  

Vilken betydelse har miljön för individernas självförtroende?  

Vilken gemenskap bidrar hästunderstödd terapi med? Hur påverkar denna gemenskapen 

individerna?   

Hur påverkar samspelet mellan individen och hästen individens känsla av kontroll? Hur kan 

detta kopplas till individens känsla av position i samhället?  

Kan individen ta med sig den känslan och använda den i andra situationer?  
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Avslutande frågor:   

Är det en behandlingsmetod som du tror samhället skulle kunna använda sig mer av? 

Utvecklas? Användas i den vanliga vården?  

Vilka mer kan använda sig av hästunderstödd terapi än målgruppen du jobbar med? 
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