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Sammanfattning 

Idag används hästar i behandling av människor med psykisk ohälsa. Detta till följd av att 

flertalet studier bekräftar hästars positiva inverkan på människors psykiska hälsa.  

Syftet med denna studie är att undersöka hästunderstödd behandling av psykisk ohälsa, med 

fokus på för- och nackdelar samt resultat. 

Följande frågeställningar behandlas i undersökningen: 

 Vad innebär hästunderstödd behandling? 

 Vilka för- och nackdelar finns med behandlingen? 

 Vilket resultat ger behandlingen och på vilket sätt kan man utläsa resultatet? 

Dessa frågeställningar besvarades med hjälp av empiri från fem kvalitativa intervjuer med 

personer, vilka arbetar med hästunderstödd behandling av människor med psykisk ohälsa.  

Resultatet tyder på att hästunderstödd behandling är mer än bara hästen som terapeutiskt 

verktyg. Denna behandling består av en helhet, där hästen är en del, men där även 

ridterapeuten och miljön är viktiga delar som krävs för att behandlingen ska bli framgångsrik. 

Det ställs även krav på patienten i form av aktivt deltagande och hög motivation. Dessutom 

finns det faktorer som påverkar behandlingen på olika sätt, såsom ridterapeutens kunskap och 

erfarenhet, hästens utbildning och säkerhetsaspekter. 

Något annat som resultatet visar på är att behandlingens resultat enbart är fördelaktigt. De 

enda nackdelar som kan ses med behandlingen är rent praktiska sådana, som ej är baserade på 

resultatet av behandlingen. 

Resultatet tyder även på att det finns många olika sätt att utläsa det resultat som uppenbarligen 

visat sig av behandlingen. En del resultat kan tydligt utläsas genom exempelvis att observera 

patienten, medan andra resultat kan vara svårare att se, som till exempel om patienten klarat 

av att göra något hemma till följd av behandlingen. 
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1. Inledning 

 

Det finns en stark biologisk anknytning mellan djur och människor. Djur användes 

från början som föda och blev senare ett hjälpmedel vid jakt. Dock upptäcke man så 

småningom även andra användbara egenskaper hos djuren. Man upptäckte att djuren 

minskade stress, gav ökad återhämtning och att ägaren av djuret fick en förbättrad 

livskvalité. Människor som hade en bra relation till sina djur hade även lättare för att 

överleva än andra. Relationen mellan djur och människor utvecklades därifrån, till att 

djuret kom att bli ett sällskapsdjur (Andersson, 2010). 

 

Hästen är ett av de djur som funnits vid människans sida – i över 5000 år – som 

riddjur och boskapsdjur. Det har alltid funnits en speciell relation till hästen, som alltid 

varit trogen sin ägare – i både med – och motgångar. Det har därför funnits en stor 

omsorgskänsla för hästen, samtidigt som där funnits respekt (Andersson, Bornemark 

& von Ekström, 2010). Hästar har lätt för att bygga relationer till människor – men 

även mellan människor. En häst öppnar upp för samtal mellan individer bara genom 

att finnas där (Andersson, 2010). 

 

I hästunderstödd behandling av psykisk ohälsa, så arbetar man med hästen som ett 

komplement till samtal. Man arbetar mycket med att sätta ord på känslor, samt att göra 

patienten medveten om sina känslor och sitt beteende. Detta blir början till att förändra 

ett negativt beteende. 

 

För att kunna arbeta på detta sätt krävs en utbildad och erfaren ridterapeut, som är 

kunnig både vad gäller hästar och människor. Ridterapeutens beteende gentemot 

hästen är viktigt, eftersom det kan påverka relationen mellan patient och ridterapeut. 

Om ridterapeuten är respektfull och förtroendeingivande när denne hanterar hästen, så 

ökar detta förtroendet hos ridterapeuten ur patientens perspektiv. Om patienten har ett 

gott förtroende för ridterapeuten, så gynnar detta i sin tur behandlingen.  

Det man framför allt kunnat se som ett resultat av hästunderstödd behandling, är att 

patienterna blir bättre på att öppna upp sig och prata – även om svårare saker. Detta 

eftersom patienterna upplever det enklare att vara öppen och att dela med sig, i den 

naturliga stallmiljön och med hästars närvaro (Skogh, 2010). 

 

Det finns många studier som tyder på att djur kan ha positiva effekter på människors 

psykiska hälsa. Djur – speciellt hästen – har varit involverade i människans olika 

terapeutiska program under en längre tid. Samtidigt har möjligheterna att använda 

djur, inom detta område, ökat de senaste åren. Trots detta finns enbart blygsamma 

forskningsresultat inom hästunderstödd behandling (Silfverberg & Tillberg, 2011). 

Mot bakgrund av detta och som blivande socionomer med ett intresse för djurterapi, 

anser vi att hästunderstödd behandling är både intressant och aktuellt att skriva en 

uppsats om. 
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Ansvarsfördelningen av arbetet med uppsatsen har varit relativt lika, även om Emelie 

haft huvudansvaret för inledningen och kunskapsgenomgången och Jennifer för  

metoden och analysen. 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hästunderstödd behandling av psykisk ohälsa, med 

fokus på för- och nackdelar samt resultat. 

 

 1.2 Frågeställningar 

 

Vad innebär hästunderstödd behandling? 

Vilka för- och nackdelar finns med behandlingen? 

Vilket resultat ger behandlingen och på vilket sätt kan man utläsa resultatet? 

 

 1.3 Avgränsningar  

 

Studien kommer enbart att omfatta hästunderstödd behandling av psykisk ohälsa, med fokus 

på för- och nackdelar samt resultat. Den kommer därför ej att omfatta behandling av fysiskt 

funktionshindrade, trots att hästunderstödd behandling även finns för denna patientgrupp. Vår 

patientgrupp omfattas enbart av personer med psykisk ohälsa. Studien kommer heller ej att ta 

upp sådant som inte hör till för- och nackdelar eller resultat. Hästarna och patienterna i sig, 

kommer ej att analyseras på något djupare plan, utan det är metoden i sig och dess resultat 

som är i fokus. 

 

För att nå detta mål kommer intervjuer att genomföras med ridterapeuter och inte patienter. 

Bäst resultat hade erhållits med hjälp av empiri från båda målgrupperna. Dock var det svårt att 

få intervjuer med några patienter, eftersom patientgruppen är i förhållandevis liten och de har 

en problematik, som gör det svårt att ställa upp på intervjuer.  Det hade kunnat gå att 

genomföra om vi hade haft längre tid att genomföra uppsatsen och därmed i god tid kunnat 

förbereda patienterna inför intervjuerna. 

 

1.4  Precisering av begrepp 

 

Psykisk ohälsa innebär – i denna uppsats – lättare former av psykisk ohälsa eller psykiska 

sjukdomar, som gör att patienterna är aktuella för hästunderstödd behandling. Vi kallar dessa 

individer för både ”klienter” och ”patienter”, men de innebär båda samma sak. 

Animal Assisted Therapy förkortas AAT och betyder djurassisterad terapi. Det är när djur 

används i behandlingsarbete (Håkansson, 2008). 

Hästunderstödd terapi förkortas HUT och är när hästen används i behandlingsarbete 

(Silfverberg, 2009). Vi använder både begreppet ”hästunderstödd terapi” och 

”hästunderstödd behandling” i uppsatsen, men de syftar på samma sak. 
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1.5 Redovisning av sökmotorer och sökord  

 

Samsök är en sökmotor, vilken bland annat är tillgänglig för studenter vid Umeå universitet, 

som efter att ha loggat in med sitt studentlogin, kan ta del av sökmotorn via Umeå 

universitetsbiblioteks hemsida. Med hjälp av Samsök kan olika databaser letas fram, vilka är 

inriktade på olika typer av information.  

SocINDEX är en referensdatabas inriktad på socialt arbete. Denna databas erhölls via 

Samsök, där den fanns listad bland andra databaser i alfabetisk ordning. Tidigare kännedom 

om SocINDEX medförde att den ej behövde sökas efter. Databasen användes i sökandet av 

internationella vetenskapliga artiklar till uppsatsen. För att finna artiklar användes sökord som 

equine assisted therapy, animal assisted therapy, AAT, hästunderstödd terapi, ridterapi, 

djur i vården, hippoterapi, häst + psykisk ohälsa, häst + socialt arbete, KBT, KASAM 

och känsla av sammanhang. 

 

2.  Kunskapsöversikt 

 

2.1  Historisk bild av djur i terapeutiskt syfte 

 

Historiskt sett har människor länge använt djur för att motverka psykisk ohälsa. Djur har en 

förmåga att få människor att må bra. Man började redan under 1600-talet att förstå hur djur 

kan hjälpa barn med att förstå empati och känna ansvar (Chandler, 2005). 

 

Under 1700-talet började man sedan att använda djur vid mentalsjukhus och vid olika 

vårdhem. Detta blev grunden till det vi i dag kallar djurterapi. Centralt inom behandlingen var 

närheten till djuren och naturen, vilket är i princip densamma som idag. Att använda djur och 

natur i socialt arbete är alltså inget nytt fenomen. Dock dröjde det ända till 1900-talet innan 

man verkligen insåg fördelarna med att använda djur i terapeutiskt syfte. Under 1900-talet 

började man forska om att använda djur och natur i behandling av fysiska och psykiska 

funktionshinder. Forskningen utgick från att använda djur som ett komplement till vanliga 

traditionella behandlingar (Coren & Husen, 2008). 

 

Vid denna tidpunkt började djur att användas i terapeutiskt syfte även i Sverige – detta vid 

olika mentalsjukhus. Dock dokumenterades ej effekterna av detta (Håkansson, 2008). 

Hästunderstödd behandling var en metod som introducerades i Europa först på 1950-talet. De 

patienter som behandlades med metoden var individer med olika sjukdomstillstånd och 

funktionsnedsättningar (Silverberg 2009).  

 

AAT började användas under 1960-talet – i USA – i syfte att kunna komma närmare barn 

med autistiska symptom. Inga tidigare behandlingar hade varit tillräckligt effektiva på denna 

målgrupp. Dock såg man att barnen fungerade bättre när de fick umgås med djur. Djur är 

duktiga på att lyssna, visa empati, stödja och att prata utan att använda ord (Norling, 2002). 
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2.2  Användning av AAT i allmänhet 

 

Djurterapi innebär användningen av djur i behandlingsarbete i terapeutiskt syfte. Många olika 

djur är aktuella inom behandlingen, men det är framför allt hundar och hästar som utgör den 

större delen. I behandling med AAT blir relationen mellan djur och människa central. 

(Håkansson, 2008). Djur avläser kroppspråk och dömer dig inte. De har även en bättre social 

kompetens än människan. Allt detta tillsammans gör djur till naturliga terapeuter. Forskning 

visar på att äldre på äldreboenden där djur finns – blir gladare och friskare, samt upplever sig 

mindre ensamma och känner sig tryggare på boendet. Samtalen blir mer positiva då djuren 

öppnar upp för en värld med skratt och mindre elände (Norling, 2002). 

 

2.3  Hästen i terapeutiska verksamheter 

 

Det finns grupper av människor med psykisk problematik, som den vanliga vården inte klarar 

av att behandla. I tidigare forskning har man dock sett att hästunderstödd terapi är en 

framgångsrik metod för vissa av dessa grupper. Forskningen beskriver att hästar har använts 

som hjälpmedel vid behandling av psykiska sjukdomar och ohälsa som till exempel 

schizofreni, depression, ätstörningar, ångest, dåligt självförtroende och självkänsla. Hästar har 

även använts i missbruksvård, ungdomsvård, behandling av neuropsykiatriska 

funktionshinder och andra psykiska och psykosociala problem (Silfverberg 2009). 

 

Hästunderstödd terapi är ett vanligt förekommande namn för att använda hästen i en 

behandlingsform med terapeutiskt syfte. I behandlingsformen ingår ridning och avsuttna 

övningar. Behandlaren bör ha utbildning av terapeutiskt slag för att kunna utföra övningarna.  

Ridterapeuten anpassar övningarna till patientens förutsättningar och sätter upp mål med 

behandlingen. På engelska heter hästunderstödd terapi Equine Assisted Therapy (EAT).  

(Silfverberg, 2009).  

 

Hästunderstödd terapi används av professionellt yrkesverksamma socionomer, 

arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor, beteendevetare med flera och är ofta ett 

komplement till samtal och andra behandlingsmetoder. Syftet med att använda hästar i 

behandling kan vara olika beroende vilken metod man använder. Övningarna som behandlare 

och klient gör tillsammans med hästen kan vara ridning, hantering, skötsel och klienten får 

lära sig att få hästen att lyda i olika situationer. Målet med övningarna är att öka klientens 

självförtroende, balans, sociala förmåga och kognitiva funktioner. Ridningen kan även 

uppmuntra till engagemang, självdisciplin, tålamodsträning och kontroll av känslor (Corin 

och Husen 2008). 
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Tidigare studier om hästunderstödd terapi beskriver att terapimetoden kan påverka klientens 

liv till det positivare. Det som sker under behandlingen är att klienten blivit mer positiv till 

förändringar och kan på så vis undvika asocialt beteende. Hästunderstödd terapi kan därför 

inverka positivt på klientens hälsa, utveckling, kognitiva förmågor och livskvalité (All & 

Loving, 1999). Med hjälp av hästunderstödd terapi kan man behandla både fysiska, psykiska, 

psykologiska och pedagogiska funktionsnedsättningar och man kan variera svårhetsgrader 

efter vilken person som blir hjälpt. Det viktiga med hästunderstöd terapi är att skapa en 

meningsfullhet i vardagen (Skogh, 2010). 

 

Ett exempel på hur hästen kan inverka positivt på människan var en studie som Von Rüst 

McCormick och McCormick (1997) genomförde. De genomförde ett försök med en patient 

som led av schizofreni och som var djupt deprimerad, hade dålig självbild och var väldigt 

självmordsbenägen. De provade att använda sig av hästunderstödd terapi och detta ledde till 

att patienten blev positiv, såg möjligheter med livet igen och fick ett arbete. 

Ett annat exempel är en studie genomförd av Frame (2006). Studien handlar om hästar som 

används i behandling av ungdomar med depression. I resultatet beskriver författaren att 

behandlingen med hjälp av hästar har hjälpt ungdomarna att få en bättre självkänsla, bättre 

självförtroende, och en större kontroll av sig själv och att ungdomarna kände att de depressiva 

symptomen minskade. 

 

2.4  Svenska erfarenheter av HUT 

 

Sverige har använt sig av hästunderstödd terapi sedan 1960-talet. I början ansåg man att 

handikappridning och hästunderstödd terapi var samma sak. Sedan 1980-talet har man skiljt 

dem åt och kallar dem för två helt olika saker (Coren & Husen, 2008). Hästunderstödd terapi, 

som vi kallar det idag, har funnits i Sverige sedan 1990-talet för behandling av olika psykiska 

och fysiska problem (Silfverberg, 2009). I Sverige finns det idag begränsad möjlighet att 

använda sig av hästunderstödd terapi. Forskningen som skrivits i Sverige handlar främst om 

vad hästunderstödd terapi har för positiva effekter (Silfverberg & Tillberg, 2011).  

 

På psykiatriska kliniken i Vänersborg har man dock genomfört en större undersökning mellan 

åren 1994 – 1998. Personalen hade tidigare erfarenhet av välbefinnandet av ridning och valde 

att göra ett försök att använda hästen i vården. Några av patienterna led av en 

ätstörningsdiagnos. Hypotesen var att dessa patienter – som hade svårt att njuta av sin kropp – 

skulle få en mer positiv bild av kroppen via ridningen. Det blev en behandling samtidigt som 

det var ett tillfälle att öva på att kunna njuta av något som kroppen gjorde. 
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För patienter som hade blivit sexuellt utnyttjade, så trodde personalen att patienterna – genom 

att sitta på en häst – skulle kunna lära sig acceptera sina lår och underliv, genom att bli 

medveten om sin kropp. Utvärderingens resultat blev att patienterna upplevde att de fick 

bättre självförtroende, kände mer hopp och fick en ökad livslust. Patienterna upplevde att 

ridningen gjorde att de lärde känna sina kroppar bättre och fick ökat självförtroende. 

Patienterna med ätstörningsproblematik upplevde att de hade blivit positivare till mat. 

Forskningens resultat visade även på betydelsen av att personalen är kunnig, har ett bra 

bemötande och att behandlingen är en önskad aktivitet och frivillig. Resultatet visade 

dessutom på att miljön spelade roll för patienten. Att få komma bort från sjukhuset och träffas 

i en naturlig miljö var positivt för patienterna (Håkansson, 2008). 

 

Ett annat exempel på svensk forskning som genomförts under en längre period är Forsling 

(2001) som bedrev ett hem för särskild tillsyn av flickor 1987 – 1999. Forsling var både 

forskare och grundare av verksamheten. Flickorna som deltog i verksamheten hade 

relationsstörningar, bristande självkänsla och svag identitet. Målet med hemmet var att 

flickorna skulle lära känna sig själv med hjälp av en häst. Flickorna stannade i ett och ett halvt 

till två år. Metoden var att flickorna skulle få en hästskötarutbildning. Flickorna upplevde en 

maktkänsla av att få hästen att lyda, och utvecklade en känsla för att ta hand om djuret men 

också att ta hand om sig själv. Flickorna började gilla sig själva bättre. Resultatet visade att 

flickorna fått ökad självförtroende, ökad förmåga att arbeta med andra människor och de blev 

duktiga på att reflektera över sig själva. 

 

2.5  Reflektioner kring tidigare forskning 

 

Det finns en del forskning kring hästunderstödd terapi, men inte just så mycket i Sverige. 

Därför skulle vi vilja veta mer om hur hästunderstödd behandling fungerar här. Tidigare 

forskning beskriver även många fördelar med metoden, men inga nackdelar. Vi vill även 

undersöka om det finns några nackdelar, men vi vill även undersöka fördelar och se om vårt 

resultat skiljer sig från tidigare forskning. Vi vill även bara veta mer om metodens innehåll, 

eftersom det är en populär och aktuell terapimetod just nu. 

 

3. Teoretiska begrepp och teorier 

 

Vi har valt att använda oss av två teorier för att kunna analysera uppsatsen, kognitiv teori och 

Kasam. Dessa två teorier handlar om människans tankemönster och känslor. Kognitiva teorin 

beskriver hur psykisk ohälsa uppkommer, att vi genom tankar kan tänka dåligt om oss själva.  

(Kåver, 2006).  Kasam handlar om hur vi hanterar besvikelser i livet. (Antonovsky, 1991)  I 

hästunderstödd terapi använder man sig av känslor för att beskriva vad man gör och hur man 

känner när man gör det. Hästen är ett verktyg att förstå sig själv och spegla sina egna känslor. 

Vi tycker att dessa teorier är lämpliga att använda för att beskriva hästunderstödd terapi och 

hur man arbetar. I hästunderstödd terapi arbetar behandlaren med att klienten ska känna sig 

trygg och meningsfull. Man använder hästen som spegel för att förstå sitt eget beteende och 

även lära sig hantera besvikelser som sker genom hela livet.  
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Hästen kan hjälpa oss med att leva i nutid, och känna känsla av sammanhang. Man är med på 

det man gör och får ett djur att vara med på noterna. (Andersson, 2010) Nedan följer en 

beskrivning av vad varje teori innebär. 

 

3.1 Kognitiv Teori 

 

Begreppet kognition innefattar olika kognitiva strukturer (tankemönster) så som kognitiva 

”händelser” – till exempel tankar och dagdrömmar – samt kognitiva ”processer” – så som 

bedömning av situationer och uppmärksamhet. Kognitioner kan delas in i tre olika typer, vilka 

utgörs av grundantaganden, personliga livsregler och automatiska tankar  (Perris, 1996). 

 

Grundantagandena är den inlärda uppfattningen om omvärlden och jaget. Dessa är svåra att 

påverka och förändra, eftersom de är sammanlänkade med identitet. Dock leder felaktiga 

grundantaganden till att situationer kan missuppfattas, ofta vår på ett negativt sätt, vilket i sin 

tur kan leda till negativa automatiska tankar (Perris, 1996). 

 

De personliga livsreglerna är villkorliga antaganden, men som har sin grund i 

grundantagandena. Det handlar om attityder, regler och antaganden, vilka präglats av vår 

bakgrund och kultur. Dessa styr även på vilket sätt grundantagandena tar sig i uttryck i de 

automatiska tankarna (Perris, 1996). 

 

De automatiska tankarna är den inre dialogen, som ligger på gränsen till det omedvetna. Det 

innebär att dessa tankar blir underlag för de beslut vi tar, även om vi inte uppmärksammar 

dem. Dessa är oftast negativa, vilka även påverkar känslor och handlingar negativt. Det blir en 

ond spiral som måste stoppas genom att medvetandegöra denna inre dialog (Perris, 1996). 

 

Det är dessa kognitiva strukturer som utgör kärnan i det kognitiva teoretiska systemet. Dessa 

har vi med oss redan tidigt i livet, och de bestämmer hur vi upplever olika händelser och 

situationer – både inom och utanför oss själva (Perris, 1996). De kognitiva strukturerna blir ett 

filter, som gör att vi bearbetar upplevelser på olika sätt, beroende på hur just våra kognitiva 

strukturer ser ut. Varje gång vi uppfattar en situation eller händelse, så gör vi det bland annat 

mot bakgrund av våra tidigare erfarenheter, vilka omfattas av de kognitiva strukturerna. Av 

den anledningen handlar vi människor olika i samma situationer (Perris, 1996). 

 

Den kognitiva teorin grundar sig helt enkelt i antagandet om att en människas kognitioner styr 

dennes känsloupplevelser, vilket i sin tur leder till att människan handlar på ett visst sätt 

(Perris). Det finns därmed en tydlig koppling mellan tanke, känsla och handling. Det innebär 

att det aldrig är det som sker i våra liv som gör oss rädda, ledsna och så vidare, utan det är hur 

vi som människor uppfattar det (Kåver, 2006). En filosof som levde 100 e. Kr förklarar att 

”Människan plågas icke av tingen i sig, utan sitt sätt att uppfatta dem” (Kåver, s. 92).   
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Vid psykisk ohälsa har något störts i personens tankemönster enligt den kognitiva teorin 

(Kåver, 2006). Individen har utvecklat ett dysfunktionellt tankemönster. Detta tankemönster 

är negativt och förvrängt. Tankemönstret präglas inte allt för sällan av stark självkritik som 

präglar personen själv, liksom vänner och familj. Om detta mönster blir varaktigt, så behövs 

professionell hjälp för att kunna komma tillbaka (Kåver). Den kognitiva teorin blir då en 

grund för den kognitiva terapin, som används för att ta itu med den psykiska problematiken. 

Inom kognitiv terapi blir terapeutens roll att analysera klientens tankemönster och förvrängda 

föreställningar, som är grunden till klientens psykiska problematik (Perris, 1996). Därefter är 

det terapeutens uppgift att göra klienten medveten om hur denne ser på sig själv och 

omvärlden (Perris). Slutligen är målet med den kognitiva terapin att ”reparera” de kognitiva 

strukturer som bidragit till att patienten uppfattar saker på ett negativt sätt, vilket leder till 

negativa handlingar. Istället för att patienten sållar bort positiva tankar och sinnesintryck, så 

ska denne sålla bort det negativa – enkelt beskrivet (Perris). 

 

Den kognitiva behandlingen fungerar bra på många olika typer av psykiska besvär, som 

exempelvis ångest och depression. Dock har den även visat sig vara framgångsrik vid svårare 

problematik, så som schizofreni (Perris, 1996). 

 

3.2 Kasam - känsla av sammanhang   

 

Känsla av sammanhang – eller Kasam – är ett koncept utvecklat av den israeliske professorn 

Aaron Antonovsky. Kasam kan förklaras som ett begrepp för människors kapacitet att möta 

svårigheter i livet. Alla människor upplever sorg, död och glädje under livet.  Dessa är 

stressorer som utgör en del av livet. Människor har dock olika resurser att hjälpa oss hantera 

dessa. Motståndsresurser som kan hjälpa oss att hantera stressorer är jag-styrka, socialt stöd, 

kulturell stabilitet och god ekonomi. 

 

Människor kan ha en svag, måttlig eller stark Kasam. Personer med stark eller måttlig Kasam 

har större möjlighet att klarlägga vad som händer och är motiverad att ta itu med utmaningar. 

Deras förhållningssätt till livet bidrar till strategier för att hantera det som sker och att bevara 

hälsa och välbefinnande. En person med stark Kasam ser världen som en utmaning och söker 

balans mellan regler och strategier och är öppen för feedback (Antonovsky, 1991). 

 

Meningsfullhet är någonting som skapar en stark Kasam. Om vi upplever att det är värt att 

engagera oss i saker, så upplever vi också meningsfullhet. Människor behöver vara delaktiga i 

det som sker. Om man känner engagemang och förstår de problemen man ställs inför, så har 

man en motivation att söka efter lösningar. När man är motiverad så kommer man inte att ge 

upp förrän man känner sig klar med lösningen av problemet. 

 

Människor med en svag identitet och självkänsla har ofta enligt Antonovsky en låg Kasam. 

Dessa människor kan få problem när de ställs inför nya förhållanden. Många människor med 

en låg kasam tänker negativt vid förändringar. De vet inte hur de ska gå tillväga utan utgår 

från att de är dem själva eller någon annan som det är fel på.  
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Kasam fokuserar på tre begrepp: 

 

 Begriplighet: Syftar på att beskriva människans förståelse för det som inträffar. 

Svårigheter som misslyckande, död och sjukdom kan inträffa, men man får ut något 

begripligt av det. 

 

  Hantering: Syftar på att beskriva en människas resurser till hjälp om det händer 

någonting. Tillexempel om man kan lita på andra människors hjälp vid problem. Om 

man har en hög känsla av begriplighet så kommer man att se sig själv som aktör och 

inte offer vid tragedier. Man upplever aldrig att man blivit orättvist behandlad. 

 

 Meningsfullhet: Detta är människans motivation att ta tag i saker. Människan är 

inriktad på att se det positiva av det som sker och komma igenom tuffa upplevelser 

med värdigheten i behåll. Meningsfullheten gör att man finner problemet som en 

utmaning som är värd att försöka lösa (Antonovsky, 1991). 

  

Ibland blir det svårt att definiera Kasam, eftersom en människa kan ha en stark identitet, men 

en låg självkänsla. Denna individ håller fast vid sin starka identitet och skulle ha en rigid 

Kasam, där personen med en hög begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet aldrig skulle 

försöka förändra sig själv på något sätt. I vissa fall blir det därför svårt att mäta Kasam 

(Antonovsky, 1991). 

 

Kasam-teorin fokuserar på det friska hos människan. Livet är en kamp mellan positiva och 

negativa erfarenheter och mellan onda och goda krafter. De goda krafterna fokuserar på att 

människan ska växa och utvecklas efter sina förmågor. Kasam bygger på att så länge 

någonting i människan är friskt, så har man också något att bygga på. Alla individer har mer 

eller mindre ett behov av att känna en känsla av sammanhang. Däremot kan det vara svårt att 

bedöma de starka sidorna på varje individ. Det är lätt att man fokuserar på nackdelar, men 

varje individ kan under livets gång sänka och höja sin Kasam. Detta beror på hur saker 

inträffar, och vad varje sak som sker har för betydelse för individen. En människas Kasam kan 

alltså i vissa fall vara kopplad till problemets betydelse för personen (Nilsson, 2002). 
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4. Metod 

 

Denna studie har genomförts enligt en kvalitativ metod, med strukturerade intervjuer som 

tillvägagångssätt för att samla in data.  

 

4.1 Kvalitativa strukturerade intervjuer 

 

Fem stycken kvalitativa strukturerade intervjuer har genomförts utifrån en strukturerad 

intervjuguide (se bilaga 2). Intervjuguiden är uppbyggd av frågor som är skapar olika teman, 

som vi delat in frågorna under i guiden för att få en bättre överblick. Valet av frågor grundas i 

de övergripande frågeställningarna. Dessa har vi brutit upp och delat in i mindre frågor. En 

del frågor är inspirerade från tidigare forskning och andra är sådana som vi bara kommit på. 

Dessa frågor svarar tillsammans på de övergripande frågeställningarna samt syftet. 

Följdfrågor, utöver de grundläggande frågorna i intervjuguiden, har dock ställts. 

 

Fyra kvalitativa intervjuerna har genomförts via telefon och en har genomförts på plats. 

Varför vi valde att göra merparten av intervjuerna via telefon, beror på det stora geografiska 

avståndet mellan intervjupersoner och intervjuare, vilket medför att intervjuer på plats ej var 

genomförbart kostnads- eller tidsmässigt.  

 

En kvalitativ forskningsmetod används i huvudsak vid studier av sociala samband och där 

individers situation kartläggs på djupet, vilket medför att metoden är vanlig inom områden 

som sociologi och psykologi (Dahmström, 2000). Det område som undersökts är 

hästunderstödd terapi i behandling av psykisk ohälsa, vilket innebär att sambandet mellan 

hästar och deras sociala och psykiska inverkan på människor med psykisk ohälsa och deras 

situation har analyserats. Det innebär att denna studie, enligt Dahmströms beskrivning av en 

kvalitativ forskningsmetod, omfattas av den typ av undersökningar som kvalitativa 

forskningsmetoder i huvudsak används inom. Kvalitativa intervjuer tillåter redogörelser av 

olika upplevelser och att man går utanför den uppgjorda planen, vilket är grundläggande för 

att kunna fånga individers upplevelser av en viss situation. En kvantitativ metod med ett 

standardiserat frågeformulär innehållande redan klara frågor och färdiga svarsalternativ ger 

inget utrymme för resonemang eller oförutsedda svar (Dahmström). Då socialt arbete 

innehåller många faktorer som är svåra att mäta med en kvantitativ analys används kvalitativa 

metoder oftare. 
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4.2 Urval  

 

Valet av intervjupersoner har genomförts med hjälp av bekvämlighetsurval. 

Bekvämlighetsurval är en form av icke-sannolikhetsurval (icke-slumpmässigt urval), som 

består av sådana personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren (Bryman, 

2006). Målpopulationen bestod av individer, vilka arbetar som ridterapeuter i Sverige och 

som har individer med psykisk ohälsa som patienter. Dock är det svårt att få en överblick över 

exakt alla ridterapeuter i Sverige, varför vi strategiskt sökte efter en förening som samlade ett 

större antal ridterapeuter som vi kunde försöka nå. Denna sökning efter förening genomförde 

vi genom att söka efter ordet ”ridterapi” på google. Detta resulterade i att två föreningar dök 

upp, vilka var föreningen ”Ridterapi för alla” och ”Intresseföreningen för ridterapi”. Vi valde 

helt sonika föreningen ”Ridterapi för alla” och såg genast att flertalet ridterapeuter var 

samlade och länkade på deras hemsida. Därför valde vi genast att utgå från just dessa 

ridterapeuter, vilka kom att bli vår rampopulation. Ramen blev därför de länkade namnen på 

hemsidan. 

 

Vi valde sedan ut tio ridterapeuter från hemsidan, endast baserat på tanken att försöka ha lite 

geografisk spridning på personerna (länkarna/namnen var indelade efter län). Vi mailade 

dessa tio personer och berättade om syftet med vår uppsats, gav information enligt de fyra 

etiska principerna och frågade om de var intresserade av att delta i en intervju och när de i 

sådana fall har utrymme för detta (se bilaga 1). Sju stycken av dessa svarade och meddelade 

att de kunde delta och när detta kunde ske. Vi valde att bestämma en tid med fyra personer, 

vilka vi genomförde telefonintervjuer med på grund av det geografiska avståndet. Dessa 

valdes ut utifrån deras kunskap och erfarenhet. De med mycket kunskap och lång erfarenhet 

gick helt enkelt före och denna information kunde vi läsa oss till på respektives hemsida. Vi 

var osäker på hur många intervjuer vi behövde och tog därför enbart de intervjupersoner vi 

trodde kunde ge mycket information, vilket helt enkelt blev fyra personer. Därefter kunde vi 

komplettera med ytterligare intervjuer om vi skulle känna att det behövdes. 

På ett sådant sätt genomförde vi bekvämlighetsurval. 

Dock ville vi gärna besöka någon ridterapeut och genomföra en ”riktig” intervju på plats, men 

det fanns ingen ridterapeut som bodde i närheten på hemsidan. Därför gjorde en ny sökning 

på google genom att söka på orden ”ridterapeut Umeå”. Vi fann då en ridterapeut i Umeå, 

vilken vi då givetvis valde att kontakta via mail med samma information som övriga fått. 

Denne person valde också att delta och valdes också enligt ett bekvämlighetsurval. 

Eftersom vi valde bekvämlighetsurval så finns inget bortfall.  

 

4.3 Presentation av intervjupersonerna 

 

Maria är utbildad specialist sjuksköterska i grunden och är även en certifierad ridterapeut. 

Maria arbetar med klienter med utmattningssyndrom, ätstörningar, neuropsykiatriska 

diagnoser som ADHD, aspberger och autism.  

 

 



15 
 

Hanna är utbildad gymnasielärare i grunden och har gått en utbildning i ridterapi på 

mittuniversitetet i Östersund. Hanna har klienter med olika problematik, till exempel autism, 

människor med utbrändhet, människor med lätt utvecklingstörning, stroke och traumatiserade 

invandrare. 

 

Rebecca har en filosofi kandidat examen i beteendevetenskap mot rehabilitering och har läst 

Hästunderstödd socialt arbete på Kalmar universitetet. Hon håller på att utbilda sig till rid 

terapeut. Rebecca arbetar bland annat med neuropsykiatriska diagnoser och utmattnings 

syndrom. 

 

Anna är utbildad sjukgymnast och har läst tilläggs kurser i neurologi, neuropsykologi samt 45 

poängs pedagogik på universitet. Anna arbetar bland annat med människor som har 

neurologiska skador, trauma, cerebral pares och autism.  

 

Sara har en psykologiexamen och utbildad av en av de största utbildande organisationerna i 

HUT, som "mental health-person". Sara arbetar bland annat med autism och olika psykiska 

problem.  

 

Alla intervju personer har fiktiva namn. De har ändrats enligt de etiska kraven på att vara 

anonym i vår uppsats. 

 

4.4 Redovisning av intervjuer  

 

Intervjuerna transkriberades för att därefter kunna göra en kvalitativ innehåll analys av 

materialet. Citaten som används i uppsatsen har inte ändrats. Utgångspunkt för analysen är de 

kvalitativa frågeställningarna. För att kunna besvara dessa och redovisa intervjuerna, kodades 

dessa. Det kvalitativa materialet analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. 

Materialet bearbetades med hjälp av kodning och kategorisering av intervjuerna. Detta ger, 

enligt Bryman (2010), en bild av det manifesta innehållet i intervjutexten, alltså det som sägs. 

Genom att analysera kategoriseringen och hitta ett tema i texten söker man det latenta 

innehållet, det vill säga det som sägs mellan raderna (Bryman). Syftet med detta är alltså att se 

vad man tolkar från koderna och kategorierna (Graneheim & Lundman, 2003). Kodningen av 

materialet gjordes genom att välja ut meningsbärande enheter ur texten. Därefter kodade man 

enheterna i koder som bäst beskrev det innehåll som utrycktes. Koderna delade man därefter 

in i kategorier, koder med likartat innehåll bildade en kategori. Av de kategorier som uppkom 

tolkades ett tema, som gav en bild av intervjutexternas latenta innehåll. Se exempel i tabell 1 

på nästa sida. 
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Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 

Kod 

”Eleverna är här för att må 

bra, jag tar aldrig upp 

negativa sidor från dem utan 

jag tar bara upp det som är 

bra” 

Det är viktigt att patienterna 

får uppmuntran 

Ridterapeutens roll 

“Att bäras fram av en annan 

individ - det ser jag bara 

fördelar med” 

Ridningen är fördelaktig Ridningens roll 

”Man kan se resultat av 

behandlingen genom att titta 

på utvecklingen mellan häst 

och patient och hur 

relationen förändras. Detta i 

sin tur påverkar patientens 

problematik på ett positivt 

sätt” 

Genom observation kan man 

se resultat av behandlingen 

Observation 

Tabell 1. Från meningsbärande enhet till kod. 

 

De koder som beskrev liknande saker delades därefter in i kategorier. Denna uppdelning ledde till 

nio kategorier som var och en på olika sätt beskriver hästars funktion inom behandling av psykisk 

ohälsa. Se bilaga tre. Kategorierna omfattar syftet med hästar som används inom behandling, 

hästens roll och konkreta uppgift inom samma område, respons från behandlarna, vad som är 

avgörande för positiv respons, konsekvenser av interaktion med hästar, orsaker till hästars positiva 

inverkan på människor med psykisk ohälsa, hinder för positiv respons och om hästar som 

terapimetod. I resultatdelen följer en närmare beskrivning av kategorierna. 

 

4.5 Etiska reflektioner  

 

Informationskravet, vilket är att redovisa syftet med undersökningen samt vilka moment som 

ingår (Bryman, 2006), har uppfyllts genom skriftlig information till de deltagande i 

undersökningen. Enligt samtyckeskravet (Bryman, 2006) blev deltagarna dessutom 

informerade om att det var frivilligt att delta i intervjun och att de fick avbryta när de ville. 

Ingen av de tillfrågade var omyndig och därför behövdes inte målsmans samtycke.  

 

Konfidentialitetskravet (Bryman, 2006) möttes genom att intervjumaterialet förvarades på ett 

sådant sätt att obehöriga ej kom åt detta. Nyttjandekravet innebär att det material som forskare 

tillhandahålls i en undersökning endast får användas till den specifika undersökningen 

(Bryman, 2006). Detta gäller även denna undersökning och kommer således att följas.  

Alla telefonintervjuer genomfördes i ett grupprum på universitetsbiblioteken, medan en 

intervju genomfördes hemma hos en intervjuperson. Alla intervjuerna genomfördes efter 

etiska principer.  
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4.6 Metodologiska reflektioner  

 

Relevanta saker har undersökts med hjälp av välformulerade intervjufrågor, vars svar uppfyllt 

undersöknings syfte och besvarat frågeställningarna.  

Flera frågor gick in i varandra, varför likartade svar fanns att finna invid olika frågor. Detta var 

dock ingenting negativt för undersökningen, utan endast ett bevis på noggrannhet till följd av en 

rädsla att missa någon viktig aspekt.  

 

4.6.1 Valet av metod 

 

Styrkan med kvalitativa intervjuer är att de ger mycket information, medan dess svaghet är att 

informationen kommer från relativt få individer (Perlinski, s. 35). Kvalitativa intervjuer kan 

dock ge för mycket information, eftersom en intervju är ett samtal mellan två människor, där 

mer information än vad som önskas eller oväsentligt information kan framkomma. Detta kan 

skapa problem vid analysen av datan i och med att en omfattande utsållning av oväsentlig 

information måste genomföras utan att förlora det väsentliga(Perlinski, 2009, s. 35 Det kan 

även vara svårt att rekrytera deltagare till undersökningen, då öppna frågor med krav på 

längre svar riskerar att vara för intellektuellt jobbiga att svara på för respondenten (jämfört 

med kvantitativa enkäter) (Perlinski, s. 34-35). Som intervjuare kan man även styra vilken 

information som fås, beroende på vilka frågor som ställs, vilket är negativt i och med att man 

inom forskningen hela tiden strävar efter att få ett så objektivt och korrekt resultat som möjligt 

(Perlinski, 2009, s. 35) 

 

4.6.2 Intervjuer via telefon 

 

Att genomföra intervjuer via telefon underlättar både för intervjupersonerna, som i lugn och 

ro kan svara på frågorna, samt för intervjuaren vid svårigheter att genomföra en fysisk 

intervju på grund av ett stort geografiskt avstånd exempelvis. En nackdel med att genomföra 

intervjuer via telefon är att man inte ser personen man intervjuar, vilket innebär att man kan 

missa icke-verbala uttryck, som förmedlas via kroppsspråk och känslouttryck.  

Huruvida intervjuerna via telefon blir av god kvalité eller ej avgörs till stor del av 

respondentens förmåga att uttrycka sig verbalt. Vissa personer uttrycker sig bättre verbalt 

medan andra uttrycker sig bättre tillsammans med olika kroppsliga uttryck vilket påverkar 

intervjun. Personer pratar dessutom olika mycket. Det är därför viktigt att beskriva vilken typ 

av svar som krävs av intervjupersonerna, genom att exempelvis ställa följdfrågor. Utöver 

kvalitativa intervjuer kommer internationella artiklar att användas som informationskällor, för 

att ta del av undersökningar som tidigare genomförts inom det specifika området och vilka 

teorier som finns etablerade. 
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4.6.3 Urval 

 

Fördelen med bekvämlighetsurval är att man själv väljer ut individerna, vilket innebär att man 

ej väljer ut personer som ej kommer att delta. Nackdelen med bekvämlighetsurval det kan 

vara svårt eller rentav omöjligt att generalisera resultaten, eftersom vi inte vet vilken 

population detta stickprov är representativt för (Bryman, 2006). Respondenterna består helt 

enkelt endast av de personer som fanns tillgängliga för forskaren (Bryman). Det betyder inte 

att man aldrig ska använda sig av bekvämlighetsurval (Bryman). Bekvämlighetsurval tids- 

och kostnadsbesparande och kan ge en bra bild av något, men som kräver vidare forskning 

(Dahmström, 2000). Det sistnämnda är orsaken bakom varför bekvämlighetsurval användes 

till just denna undersökning. Ridterapeuterna befann sig framför allt i de södra delarna av 

Sverige. Intervjuer med dessa skulle bli för tidskrävande och kostsamt att genomföra. 

 

4.6.4 Intervjupersoner 

 

Valet av målpopulation/intervjupersoner, vilka består av personer som arbetar med 

hästunderstödd terapi kan dock diskuteras. Människor som arbetar med hästar kan vara partiska 

eftersom det trots allt är deras jobb. Detta kan färga intervjun och de svar som ges. Kanske sätts 

en mer positiv prägel på dessa svar, vilket i sin tur präglar och färgar resultaten. 

Intervjupersonerna har alla lång erfarenhet av hästar och samtliga har högskoleutbildning inom 

människovårdande yrken.  Detta tycker vi stärker trovärdigheten på vad de säger. 

 

4.6.5 Validitet och tillförlitlighet 

 

Vi har bara gjort intervjuer med ridterapeuter och inte med patienter eller anhöriga. Detta 

måste frågesättas i forskningen eftersom det kan påverka resultatet. De som arbetar med 

behandlingen kan ha svårt att se nackdelar då de själva tror på behandlingen.  

 

Vi anser att vi undersökt det som vi beskrivit i syftet och frågeställningar. Vi har fått svar på 

våra frågor och syftet har uppfyllts med forskningen. Dock är det svårt att mäta resultat inom 

detta område, samt exakt vilka delar det är som ger resultat. Detta till skillnad från inom 

naturvetenskap eller medicin, där samband och resultat kan ses på ett tydligare sätt. 

 

Intervjupersonerna är utvalda utav oss vilket innebär att vi inte gjort ett slumpmässigt urval. 

Det innebär att urvalet inte är representativt för hela befolkningen. Hade man gjort ett 

slumpmässigt urval hade man fått ett mer representativt urval, vilket även gjort 

forskningsresultatet mer representativ. Eftersom vi inte gjort ett slumpmässigt urval innebär 

det därför att man inte kan generalisera resultatet. 
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5. Resultat 

 

Nedan presenteras resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen. Forskningsfrågorna agerar 

rubriker, under vilka analysens kategorier med tillhörande koder delats in – beroende på 

vilken forskningsfråga de besvarar. Genom att göra på detta sätt blir det enkelt att följa den 

röda tråden i forskningen. Dock kommer forskningsfrågan ”Vilka för- och nackdelar finns 

med behandlingen” ej att agera rubrik. Detta eftersom för- och nackdelarna bryts upp i och 

med analysen, då de skapar två olika kategorier som besvarar två andra forskningsfrågor. 

Fördelarna är helt baserade på resultatet av behandlingen och hör därför till rubriken ”Vilket 

resultat ger hästunderstödd behandling”, eftersom de besvarar detta. Nackdelarna å andra 

sidan är helt praktiska sådana, och ej baserade på resultat. Därför beskrivs dessa istället under 

rubriken ”Vad innebär hästunderstödd behandling”, eftersom den istället besvarar denna 

fråga. För- och nackdelarna besvarar helt enkelt andra forskningsfrågor och kan därför ej 

utgöra en egen rubrik, samt att de ej hamnar under samma rubrik då de besvarar olika frågor. 

 

Först presenteras resultatet gällande vad hästunderstödd behandling innebär. Där blir de roller 

som bygger upp behandlingen viktiga, liksom samt dess nackdelar rent praktiskt. Därefter 

läggs fokus på vad man kan utläsa för resultat av behandlingen, där koderna bildade olika 

kategorier med fördelar. Fördelarna med behandlingen går på så vis ihop med det vi fick fram 

gällande resultatet av behandlingen. Även om de psykiska fördelarna kan kännas viktigast att 

fokusera på, eftersom patienterna har psykisk ohälsa, så har även fysiska fördelar tagits upp, 

eftersom dessa även påverkar den mentala hälsan. Några nackdelar, baserat på resultat, kunde 

ej utläsas i analysen. Slutligen behandlas den sista forskningsfrågan under en egen rubrik, som 

handlar om hur man kan utläsa resultatet av behandlingen. 

 

5.1 Vad innebär hästunderstödd behandling? 

 

5.1.1 Roller 

 

I kategorin roller beskrivs de roller som tillsammans skapar ett sammanhang, ur vilken den 

hästunderstödda behandlingen skapas. Detta sammanhang behövs för att förstå den 

hästunderstödda terapin som behandlingsmetod. Om någon av dessa roller saknas blir den 

hästunderstödda behandlingen ej komplett. Var och en av dessa roller krävs därför för att nå 

ett bra resultat. Detta enligt det budskap som intervjupersonerna tillsammans förmedlade. 

Koder i denna kategori är hästens roll, ridningens roll, ridterapeutens roll, patientens roll 

och miljöns roll. 
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Hästens roll kommer till uttryck på olika sätt, beroende på typen av psykisk ohälsa hos 

patienten. Detta sammanfattar det som intervjupersonerna tydligt förmedlat genom olika 

exempel. Hästen hjälper patienten på det sätt den behöver bli hjälpt, vilket en intervjuperson 

uttalade enligt följande: ”Jag tror man tar ut det man behöver från hästen. Den är tillgänglig 

på det viset”. När vi analyserade hästens roll fann vi tre centrala aspekter, vilka är hästen som 

källa till tillit, hästen som motivation till behandling, hästen som redskap till socialt 

kontaktsökande och hästen som spegel för egna känslor, vilka beskrivs med tillhörande 

exempel och citat nedan. 

 

Hästen är bland annat en källa till tillit. En intervjuperson förklarade att hästen blir en slags 

övergång för barn och ungdomar, vilka blivit utsatta för övergrepp av vuxna i deras närhet, till 

att våga lita på vuxna människor igen. Ridterapeuten belönas med ett förtroende i och med det 

faktum att denne sköter om hästen, som är utlämnad till oss människor i fångenskap. Detta 

beskrivs med intervjupersonens egna ord i citatet nedan. 

 

"Om man till exempel tänker sig barn eller ungdomar som blivit utsatta för någon form av 

övergrepp..alltså det kan vara psykiskt, fysiskt eller sexuellt..så är det ju oftast av någon som 

står dem riktigt nära..någon de borde kunna lita helt på. Och om det visar sig att man inte 

kan lita på dem, hur ska man då kunna lita på andra vuxna..som säger att de ska hjälpa en. 

Och då..där blir hästen terapeuten i det läget. För att alltså en häst är ju väldigt utlämnad till 

oss människor som tar hand om den, en häst som vi har i fångenskap. Och då..alltså 

någonstans så sker det en överföring där..mellan...alltså att hästen gör att de här 

ungdomarna vågar lita på den andre personen som också tar hand om hästen" 

   

Hästen är också en motivation till behandling. Det är många faktorer som tillsammans gör 

behandlingen till en helhet, men det är ändå hästen som utgör motivationen till behandlingen 

för patienterna. En intervjuperson förklarade att väldigt stökiga flickor blir lugna när de 

kommer till stallet, eftersom de så gärna vill vara med hästarna. De vet dock att kravet för 

detta är att de är lugna. Därför lägger de band på sig och genomför behandlingen med hästen 

som motivation. Intervjupersonen förklarar detta genom citatet nedan. 

 

”Jag har ett par flickor med mig som gapar och skriker och ångestskriker på skolan. Men när 

jag kommer så skärper de upp sig. Och de kan koncentrera sig och vara med mig, framför allt 

en, hon är ju en av de svåraste ungdomarna. Hon kan vara med mig i 6 timmar och jag är 

ensam med henne. Och jag har inga som helst problem med henne och det har ingenting med 

mig att göra, utan hästen. Det är hennes motivation. För henne är det så viktigt att få vara 

med dem, så att hon..hon verkligen lägger band på sig. Jag jobbar även med utbränd vuxen 

och samma där, att hon bara tar sig ut och åker buss och tar sig från ena änden av stan till 

den andra. Och överhuvudtaget kommer till mig. Det hade hon aldrig gjort om jag inte haft 

hästar” 
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Hästens roll utgörs även av att vara ett redskap till socialt kontaktsökande. Flertalet 

intervjupersoner har berättat att människor med social problematik, har blivit mer 

kontaktsökande som ett resultat av behandlingen. En intervjuperson förklarade att denne sett 

sådana resultat på barn med autism. Dessa har blivit mer kontaktsökande gentemot både 

hästar och ridterapeuter, efter avslutad behandling. Intervjupersonen förklarade att hästen 

besvarar kontakt, liksom människor, genom att exempelvis svänga till vänster när patienten 

drar i vänster tygel. Skillnaden är att hästen blir intressant och spännande att ta kontakt med, 

genom att det är ett stort djur som patienten kan påverka. Människor anses istället som tråkiga 

av dessa barn. Hästen blir därmed en större motivationskälla till att söka kontakt. En annan 

intervjuperson förklarade att hästen heller inte stirrar på patienterna på samma sätt, som vi 

människor gör. I denna process att ta kontakt med hästarna får även ridterapeuterna mer 

kontakt från barnen med autism, eftersom barnen med tiden vill göra mer saker med hästen 

och måste uttrycka detta till ridterapeuten. Hästen blir därmed ett redskap i processen att bli 

mer kontaktsökande även gentemot människor. Detta förklaras i citat från två intervjupersoner 

nedan. 

 

”Vi arbetar mycket med barn med autism. Och där ser vi oerhört stora framsteg. Från när 

barnen kom till oss och inte vågade ta kontakt med hästarna och inte heller med oss 

behandlare för att vi var människor och tråkiga..haha..till att de efter behandlingen var 

mycket mer kontaktsökande än vad de tidigare var – gentemot oss med, bland annat med vad 

de ville med hästarna. Så där blev hästen en väldigt bra motivation i frågan att faktiskt 

kommentera och vara lite mer extroverta och ute i den här världen. Och det var väldigt 

häftigt att se” 

 

”Och sen så är det ju intressant att man kan påverka hästen. När man leder en att den följer 

en. Att man kan...ja att man kan påverka på olika sätt. Och ändå är det ett sånt stort djur..” 

 

”Hästen stirrar inte på dig till skillnad från oss människor som stirrar på varandra, för 

hästen kan bara titta med ett öga i taget som vi ser ordentligt” 

 

Hästen är även en spegel för de egna känslorna. Intervjupersonerna beskrev det som att 

hästen reagerar på patientens känslor och ridterapeuten läser av situationen, och eventuellt 

förklarar för patienten vad som skett. Exempelvis att hästen blivit stressad av att en patient 

varit väldigt utåtagerande. Hästen är ett otroligt känsligt djur, vilket intervjupersonerna 

understryker. Den visar när patienten är för stressad, skriker, pratar för högt, blir hysterisk och 

liknande. Den säger ifrån att det inte är okej och patienten får respons direkt. Detta beskrivs 

på olika sätt i intervjuerna, med diverse exempel. Detta hjälper patienter med denna typ av 

problematik att förstå sitt eget beteende och när denne bör lugna sig eller ta ett djupt andetag. 

Hästen speglar patientens känslor, som en intervjuperson uttryckte det. Här läggs fokus på 

känslor, det vill säga att förstå sina känslor och hantera dem.  

 

”Och hästen han är ju en spegel av den som håller på. Så jag kan läsa ut på hästen hur 

människan som jobbar med han mår. Och då är det ju jag då som läser av vad som händer 

mellan hästen och den som jobbar med den” 
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"Hon är så fruktansvärt intensiv så hästarna blir helt psycho när hon kommer in till stallet. 

Den tuffa avelsmärren jag hade som åkt tillbaks till sin uppfödare nu, hon blev förbannad och 

skulle uppfostra den där ungen, medan min egen häst blev helt förstörd" 

 

”Hästen är katalysator som tydliggör det människan tänker och känner” 

 

”Hästen reagerar på adrenalin” 

 

”Det kan vara farligt med ångest bland hästarna eftersom hästarna blir en spegel av 

människans känslor. Men de här hästarna är specialtränade för just detta” 

 

Ridningens roll utgörs av att vara en extra motivation till behandling, ge positiva fysiska och 

psykiska effekter och att förbättra självförtroendet. Dessa kommer att beskrivas med 

tillhörande citat nedan. 

 

De intervjupersoner som förespråkar ridningen förklarar att den framför allt är en extra 

motivation till behandling. Även om hästen är en motivation i sig – så blir ridningen en extra 

krydda till det hela. Patienterna blir motiverade att påbörja och fortsätta behandling, eftersom 

de ser ridningen som en slags belöning. Intervjupersonerna menar på att stallsysslor ofta är 

jobbiga, tunga och smutsiga, vilket kan ge mindre motivation till behandling. Om ridningen 

finns som en slutstation på stallgörat, så kan dock denna motivation göra att patienten ändå 

finner sig i stallsysslorna. Därmed kan viktiga delar av behandlingen ändå genomgöras, såsom 

just samtal i samband med stallsysslor. 

 

"De tjejer jag har med mig, det är hardcore ghetto-brudar. En dålig dag så är de svarta i 

hela ansiktet med kajal och grejer och piercade. Och så ska jag säga "Vill ni följa med till 

mig och min ponny idag?". Jag menar..De slåss och de river och de vet hur man gör när man 

knarkar. Och då ska jag liksom få dem att stärka deras jag-känsla. Att bli mer öppna och 

tillgängliga för att umgås med andra människor. Att kunna säga nej. Att inte ge sig in i 

taskiga sexuella relationer. Det absolut viktigaste med de här tjejerna är att de vill vara 

precis som vanligt. Det enda de vill det är att vara som alla andra. Och de ska gifta sig med 

en helt vanlig kille och det ska inte vara några konstigheter med honom. Och att de då inte 

skulle få rida..Det känns väldigt konstigt. För att det är ju det som är motivationen och 

målet” 

 

”Men det är inte en mänsklig rättighet att få rida, utan det är något man får göra för att det 

är skoj och när vi har gjort klart allt annat först. Och sen rider vi. Så jag har ju dem flera 

timmar i stallet. Först för vi allt praktiskt och sen tar vi en fikapaus och sen gör vi iordning 

hästen och så rider vi” 
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De intervjupersoner som förespråkar ridningen förklarar även att ridningen ger positiva 

fysiska och psykiska effekter. Patienterna finner en balans i sig själv genom att följa hästens 

rytm i ridningen och samtidigt inandas naturens alla dofter exempelvis. Även den kroppsliga 

hållningen kan förbättras av ridning och göra att individerna går mer rakryggade, när de i 

vanliga fall ofta går lite ihopsjunkna. En stolt kroppshållning påverkar även det mentala 

måendet, vilket intervjupersonerna förklarade. En intervjuperson förklarade även att bara det 

att bäras fram av en annan individ kan ge patienten mycket. Detta beskrivs i citatet nedan. 

 

”Och det här viktiga av att bäras fram av en annan individ, det ser jag bara fördelar med. 

Och jag har ju barn då som är adopterad från Ryssland och då vet jag att hon kommer från 

ett barnhem och förmodligen legat ganska ensam och skrikit ganska mycket som bebis. Vad 

det kan ha lett till för emotionella skador kan jag inte svara på. Men det känns gott ändå att 

min häst lugnt och fint kan bära henne genom naturen. Att någon gör det någon gång i livet 

som jag tror är väldigt viktigt" 

 

Intervjupersonerna förklarade även att ridningen bidrar till att förbättra självförtroendet hos 

patienterna, i och med att de kan påverka hästen under ridningen. Patienterna kan exempelvis 

få hästen att trava eller svänga. Där har även ridterapeuten en viktig roll i att berömma och att 

lägga tyngden vid att patienterna aldrig gör fel, utan bara rätt. Detta gör de för att ytterligare 

styrka ridningens positiva effekter och gör att vi kommer in på nästa kod. 

”När de visslar på hästarna så kommer de. De ser att hästarna lyssnar på dem vilket 

förbättrar självförtroendet hos patienterna” 

Ridterapeutens roll utgörs av tre centrala delar, vilka är att förändra ett negativt 

tankemönster, stärka självförtroendet och att leda behandlingen. Detta beskrivs mer ingående 

med tillhörande citat nedan. 

 

Ridterapeutens roll är bland annat att förändra ett negativt tankemönster. Detta är viktigt 

inom den kognitiva teorin, eftersom en förändring av det negativa tankemönstret är ett måste 

för att kunna må bra igen. Det blir annars en ond spiral, som är svår att bryta. 

Ridterapeuten genomför detta framför allt genom att avläsa och bekräfta patientens känslor. 

Genom att bekräfta att en patient är ledsen, så blir patienten medveten om sina känslor, vilket 

är viktigt för att kunna förändra ett destruktivt tankemönster. Genom att fråga om patienten 

vill prata om det, så öppnar denne även upp för samtal. I detta samtal kan ridterapeuten sedan 

försöka påverka patienten till att tänka i en mer positiv riktning.  Ett annat scenario är att 

ridterapeuten istället ser att patienten är glad. Då kan denne bekräfta detta genom att sätta ord 

på dennes känslor. Denna bekräftelse av patientens egna känslor kan medföra att denne på ett 

annat sätt – med hjälp av en utomstående – ser att den faktiskt är glad. Detta stärker glädjen 

och fokus läggs verkligen på det positiva. Detta är viktigt när det gäller individer med psykisk 

ohälsa, som annars ofta lätt lägger fokus på det dåliga måendet enligt den kognitiva teorin.  

 

”Det är min uppgift att läsa av situationen och det som sker mellan häst och patient. Och att 

bekräfta det för patienten så att den själv förstår” 
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Ridterapeuten har även en roll i att stärka självförtroendet hos patienten. Det ska inte gå att 

göra fel under behandlingen, utan fokus ska läggas på det som går bra och detta skall 

uppmuntras för att stärka det positiva och öka självförtroendet hos individerna. 

Självförtroendet är nämligen ofta grunden i alla problematik hos individer som deltar i 

hästunderstödd behandling, vilket en intervjuperson beskrev. Därför blir det så viktigt med 

uppmuntran och bekräftelse. Dåligt självförtroende och negativt tankemönster går ofta ihop 

och bägge måste arbetas med enligt kognitiv teori. 

 

”Tjejerna har misslyckts med allt, det lilla vi gör med hästen ska fungera. Alla små saker vi 

gör kan bara bli rätt. När vi hämtar hästen i hagen ser jag till att .. Jag måste kunna styra 

hästen. Jag måste kunna stanna hästen. De har inte alltid kroppskontroll, tålamodet och 

framförallt självförtroendet” 

 

Ridterapeuten har även en aktiv roll att leda behandlingen, genom att styra övningar och 

processer. Detta var något genomgående under intervjuerna, det vill säga att alla tyckte att 

ridterapeuten hade en ledande funktion. En intervjuperson underströk dock att det är viktigt 

att inte styra för mycket, men att ändå vara den som har kontroll över situationen. Detta både 

med tanke på säkerhet och för att säkerställa behandlingens kvalité. Dock innebär deras roll 

som ledare även att de påverkar patienterna på olika sätt, beroende på deras egen dagsform. 

Citaten nedan beskriver detta. 

 

”I formulären i slutet av sessionerna får jag lite olika svar och de säger väldigt mycket om 

mig själv och min dagliga status. De gånger de har skrivit att jag lyssnat dåligt, att det blivit 

någon form av missförstånd, det är de gånger jag varit stressad. Det slår aldrig fel! Utan när 

jag varit stressad så går det ut över patienterna i form av bristande kommunikation. Vilket 

gör nu att jag alltid försöker samla mina tankar innan jag möter dem. Så att jag verkligen har 

släppt allt hemma och att jag är här och nu. Det är viktigt för den här typen av klienter för de 

märker på en gång när man tappar fokus” 

 

"När hästarna hade rymt hade jag panik och hjärtat slog för fullt och jag tänkte att nu är de 

överkörda, men jag var tvungen att hålla mig lugn" 

 

"Patienterna bestämmer aldrig, utan det är jag som bestämmer" 

 

Patienten roll är att vara motiverad till behandling och att vara aktivt deltagande. Detta 

beskrivs med tillhörande citat nedan. 

  

Patienten måste vara motiverad till behandling för att den skall kunna genomföras. I annat fall 

fungerar denna metod ej. Som tidigare nämnt är det en jobbig behandling som kräver 

motivation. 

 

”Det som det handlar om är ju egentligen hur benägen man är att vilja utföra behandlingen 

och inte så mycket på vilken typ av problematik man har. Om man säger att man vill förändra 

sig fast man egentligen inte vill göra det eller orkar göra det, då..då händer det ju ingenting” 
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Patientens roll är även att vara aktivt deltagande. Detta genom att utföra olika övningar och 

genomföra uppgifter tillsammans med eller utan hästen. Detta bidrar till att patienten får en 

känsla av sammanhang och dennes Kasam blir starkare, enligt Kasam-teorin. En starkare 

Kasam kan i sin tur göra att patienterna hanterar svårigheter på ett bättre sätt. 

 

”Det bygger mycket på aktivt deltagande från patientens sida” 

 

Miljöns roll består av att öppna upp för samtal och skapa ett lugn hos patienterna. 

 

Miljön har en roll att öppna upp för samtal genom att lätta på stämningen. Det blir inte en lika 

klinisk miljö som att sitta i ett samtalsrum och samtala, utan här är det ett smutsigt stall med 

en naturlig miljö, vilket flertalet intervjupersoner beskrev. Dessutom sker saker hela tiden och 

ridterapeuten och patienten är ofta sysselsatta med sysslor såsom mockning, foderutdelning 

m.m., vilket gör samtalet mer naturligt och inte lika pressat. Patienten känner sig inte lika 

utsatt och vågar prata på ett annat sätt, enligt intervjupersonernas upplevelser. Att samtala är 

viktigt för att exempelvis förändra patientens negativa tankemönster, vilket man fokuserar på 

inom kognitiv teori. Ridterapeuterna kommer även närmre patienterna genom att befinna sig i 

stallmiljön. Nedan kan citat från intervjupersonerna läsas. 

 

”Inom behandlingen sker mycket samtal..det mesta i stallet..medan man borstar hästen eller 

sopar stalltgången. Det blir en annan miljö än i exempelvis ett terapirum, den lättar upp 

stämningen och öppnar upp för samtal” 

 

”Fokus flyttas från patienten till annat, så som stallsysslor, vilket gör att patienten inte 

känner sig lika utsatt” 

 

”Miljön och hästarna skapar också ett speciellt sätt för oss som är behandlare. Vi beter oss ju 

på ett speciellt sätt i den här miljön som vi kanske inte gör i en annan klinisk miljö. Vilket gör 

att vi beter oss annorlunda än vad man kanske gör inom många andra psykiska situationer. Vi 

blir nog närmare tror jag. Vi kommer nog närmare klienten. Jag tror vi blir..vi närmar oss att 

stå mer och mer på samma plattform” 

 

Miljön har även en roll i att skapa ett lugn hos patienten. Mycket av behandlingen sker 

nämligen i den omkringliggande miljön med dess natur. Man tar sig ut i naturen med hästen 

och fokuserar på sinnena och att känna harmoni med naturen.  

 

”Ridbanan är mitt i skogen där det är lugnt och fint runtomkring. Så det påverkar nog och 

skapar ett lugn” 

 

”Utan att patienterna själva kanske märker det, så försöker vi ändå ha en lugn miljö. Prydligt 

och städat och så” 
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5.1.2 Nackdelar 

 

I kategorin nackdelar beskrivs de nackdelar som finns med behandlingen rent praktisk. Koder 

inom denna kategori är svår allergi, säkerhetsrisker, tung miljö och fungerar ej på alla 

individer 

 

Svår allergi mot hästar är i många fall ett hinder för patienter att kunna delta i behandlingen, 

vilket alla intervjupersoner förde upp i samtalet. Detta eftersom hästarna har en huvudroll i 

behandlingen, vilket innebär att patienterna måste utsättas för de allergener som hästarna 

utsöndrar.  Vid måttlig allergi kan dock behandling i vissa fall kunna ges ändå – med vissa 

redskap till hjälp. Medicin kan exempelvis minska patientens allergiska reaktion, så att denne 

ändå kan delta. Dessutom kan man förlägga den större delen av behandlingen eller hela 

behandlingen utomhus, vilket några intervjupersoner förklarade. Detsamma gäller vid hö-

allergi eller allergi mot andra ting i stallmiljön. Ett annat alternativ är att använda hästar som 

är mer allergivänliga. Dock var det bara en intervjuperson som tog upp detta. Men vid just 

svår allergi mot hästar blir det svårt att kunna delta i behandling. 

 

”Behandlingen kretsar kring samspelet mellan häst och patient. Vid svår allergi blir det svårt 

att genomföra det här. Det kan eventuellt gå ändå om behandlingen bedrivs mestadels 

utomhus eller om hästarna är av en allergivänlig ras” 

 

Säkerhetsrisker finns inom denna behandling och de centrala risker som hittats är risker med 

levande djur, risker med oerfarna och okunniga ridterapeuter och risker med outbildade 

hästar. 

 

Säkerhetsriskerna med att ha levande djur som verktyg är att djur inte är förutsägbara 

maskiner, som man kan programmera och styra hur man vill. Ibland gör hästarna lite som de 

vill trots utbildning och bra psyke, eftersom de är djur helt enkelt med egen vilja. Det är 

dessutom väldigt stora och tunga djur som man har att göra med, där en olycka lätt kan ske. 

Det kan till exempel hända att en häst råkar kliva på patientens fot, som en intervjuperson tog 

upp, vilket kan skada patienten. Detta var något som de flesta intervjupersoner tog upp. 

 

Oerfarenhet och okunnighet hos ridterapeuten är en säkerhetsrisk. Ridterapeuten måste hela 

tiden ha ett säkerhetstänk med sig i alla situationer, vilket kommer av erfarenhet och kunskap.  

Ridterapeuten måste därför vara med hela tiden och förhindra att olyckor sker, samt att se till 

att säkerhetsåtgärder vidtas, som exempelvis skydd såsom skyddsväst, ridhjälm och ordentliga 

skor. 

 

"Det är en väldigt farlig sport. Om man inte vet vad man gör, om man inte har rätt utrustning. 

Om man inte har rätt anläggning och rätt hästar" 
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Outbildade hästar är en annan riskfaktor, enligt intervjuerna. En välutbildad häst har lärt sig 

hur den ska agera i olika situationer – både vid ridning, andra övningar och vid allmän 

skötsel. Intervjupersonerna förklarar att hästen svänger till vänster när patienten styr hästen 

till vänster, den kommer när patienten ropar på den och så vidare. Samma sak gäller i 

stallmiljön.  Om hästen har lärt sig att den ska flytta på sig när man ber den, så kommer den 

att göra det och patienten ser att hästen gör som denne vill. Om hästen å andra sidan inte är 

utbildad i stallmiljön, så kanske den inte förstår att den ska flytta på sig. Hästen kanske 

misstolkar situationen och det hela urartar och kan bli rent farligt för patienten, vilket en 

intervjuperson tog upp som exempel.  

 

Utöver att hästen skall vara normalt utbildad i stallmiljö och ridning, så måste den även vara 

särskilt utbildad för att hanteras av patienter med psykisk ohälsa. Den ska inte bli rädd för små 

saker exempelvis. En intervjuperson förklarade hur denne tränade sina hästar genom att vara 

relativt oförsiktig i stallet och kasta med grejer, i syfte att hästarna skulle vänja sig vid 

oväntade moment och ej bli rädda för minsta lilla. Citaten nedan förtydligar det som skrivits 

ovan. 

 

”Jag för ett himla liv i stallet och kastar med hinkar och håller på. Folk brukar undra över att 

jag har det så högljutt i mitt stall. Men det är bara för att träna hästarna vid att det sker 

mycket oväntat runtikring, så att de inte blir rädda för minsta lilla hos patienterna” 

 

”Det är stora och tunga djur och olyckor sker, men det kan förebyggas med utbildade hästar 

som har ett bra psyke” 

 

Tung miljö där miljön är smutsig och jobbig kan vara påfrestande för patienten, vilket en 

intervjuperson tog upp. De kan känna att de inte orkar påbörja/fortsätta behandlingen till följd 

av den tunga miljön.  

Patienterna ska inte bara gå och sätta sig i ett samtalsrum, utan de ska vara i ett stall med 

tillhörande miljö och utföra uppgifter – anpassade efter individen – förklarade 

intervjupersonen mer specifikt. Dock kan vistelsen i denna miljö motiveras med ridning, som 

tidigare nämnt. 

 

”Det är tungt, det är smutsigt och det är jobbigt att vistas i den här miljön och det kan ju vara 

en nackdel. Men om patienterna är tillräckligt motiverade så spelar det ingen roll” 

 

”Det är en nog besvärligt aktivitet att genomföra, men lustigt nog så är det motiverade att 

göra just detta jobbiga” 
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Fungerar ej på alla individer är en faktor, som hindrar patienter från att kunna delta i 

behandlingen. Patienterna måste nämligen vara på bättringsvägen i sin psykiska ohälsa, för att 

bli aktuella för behandling. Detta är något genomgående och som kom fram under alla 

intervjuer. Grunden till behandling är nämligen patientens motivation, det vill säga att 

patienten har en stark vilja att genomföra denna behandling. I en svår grad av den psykiska 

ohälsan är denna motivation svår att finna, exempelvis mitt i en psykos, vilket en 

intervjuperson berättade. Därför måste patienterna vara på bättringsvägen när de deltar i 

behandling. De måste också vara motiverade för att behandlingen skall fungera, samt att de 

måste förstå meningen med behandlingen. De får inte vara i ett sådant skick att de ej förstår 

varför de deltar. Då blir det svårt att nå patienterna, enligt intervjupersonerna. 

 

”En tjej mår för dåligt för att vara här nu. Hon åkte in på psyk nu för att hon ville ta ihjäl sig, 

hon tyckte det var hemskt kul att vara här, men jag kände att jag inte fick fram det jag ville. 

Hon mådde för dåligt. Man ska vara på förbättringsvägen ändå. Att vara helt nere i en psykos 

eller någonting då fungerar det inte, då är man så instängd i sig själv bara på att överleva. 

När man håller på att traskar upp-då” 

 

5.2 Vilket resultat ger behandlingen? 

 

5.2.1 Fysiska fördelar 

 

I kategorin fysiska fördelar beskrivs fördelar för patienter rent fysiskt med att använda sig av 

hästunderstödd terapi. Koder inom denna kategori är ökad kroppskännedom, medvetenhet 

om sinnesintryck, sänkt blodtryck, förbättrad kroppshållning, förbättrad balans och 

ökad utsöndring av oxytocin. 

 

Ökad kroppskännedom är ett resultat av behandlingen, som kunnat beskrivas i intervjuerna. 

Detta eftersom kroppskännedomen kan vara dålig vid vissa typer av psykisk ohälsa. Patienten 

har inte full kontroll över kroppen alla gånger, bland annat vid Tourettes Syndrom – som togs 

upp som exempel av en intervjuperson – där olika typer av fysiska tics kan uppstå.  Då kan 

det kännas skönt för patienten att ha koll på var ben och armar börjar och slutar, och att känna 

in kroppen och försöka hitta ett lugn. Detta görs med ridterapeuten som stöd. Denne ger 

patienterna uppgifter att känna efter var benen är och liknande, samt gör att eleverna får 

fokusera på kroppen på andra sätt i ridningen exempelvis. Med hjälp av hästen och dessa 

övningar har man på olika sätt kunnat se att patienter fått en ökad kroppskännedom, vilket 

flertalet intervjupersoner bekräftade. 

 

”Kroppens signaler från hjärnan blockeras när det blir för mycket så att vi stänger av. 

Därför gör vi olika kroppsövningar för att öka kroppskännedomen. Jag frågar patienterna 

”Hur mår kroppen nu?”, ”Hur känns det?”” 

 

"Det mesta de rider är mindfullnessridning. Så fort det är fint väder så går vi ut och då har vi 

ett grimskaft på hästen och så går vi. Och så gör jag även det här med att patienterna ska 

känna efter var de har sin kropp. "Hur känns det här?", "Hur långa är benen?"" 
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”Och sen har vi rörelserna. Att sitta på en häst att gunga fram. Eller att den ersätter våra 

kroppsrörelser eller förstärker dem. Det är en jätte-stor del”  

 

Medvetenhet om sinnesintryck är en annan fördel med behandlingen. En intervjuperson 

beskrev att patienten kan bli glad för en viss lukt eller ett visst ljud, eftersom ridterapeuten 

genomför övningar där patienterna ska lära sig fokusera och öppna upp sina sinnen. Målet är 

att ändra ett negativt tankemönster, som man talar om inom kognitiv teori. Detta gör man 

genom att patienterna exempelvis får känna glädje av att känna in sina sinnen. Övningarna 

baseras ofta på känsloupplevelser och att sätta ord på känslorna. 

 

”Vi fokuserar även på sinnena, att känna in dem. I stress stänger man av sinnena, men dessa 

öppnar vi upp för genom att ställa olika frågor, ”Hur luktar det?” eller ”Hur känns det?”, 

för att få dem att fokusera på deras sinnen” 

 

Sänkt blodtryck är något som på alla sätt är bra – även om det är väldigt fysiskt. Det 

påverkar ändå det psykiska måendet, liksom det mesta fysiska. 

 

”Hästen han får oss att gå ner i varv. Den sänker helt enkelt blodtrycket och det är mätbart”  

 

Förbättrad kroppshållning är en fysisk fördel, men som ändå påverkar det mentala tydligt. 

Ridterapeuterna påminner patienterna om att gå mer rakryggade och stolta, vilket man kunnat 

se förbättra kroppshållningen rent fysiskt på sikt. Dessutom krävs ett bestämt kroppsspråk i 

arbete med hästar. Man har även kunnat se att patienterna blir mer modiga och får även ökat 

självförtroende i och med den förbättrade kroppshållningen och det tydliga kroppsspråket som 

hästarna kräver. Ökat självförtroende är viktigt, då man inom den kognitiva teorin tror på att 

förändra det negativa tänkandet och självkritiken, då detta leder till ett lågt självförtroende. 

 

”Om man då har psykiska besvär så är man oftast väldigt liten och kryper ihop. Och vågar 

inte ta steget ut. Men i ridterapin så måste man göra det” 

 

”Hästen kan ej prata utan använder kroppspråk. När man umgås med en häst måste man 

kunna visa vem som bestämmer, sträcka på sig och säga nej eller ja. Hästen förstår inte 

”kanske eller jag vet inte” utan den förstår raka kommandon” 

 

Förbättrad balans är också något fysiskt fördelaktigt med behandlingen, men en god balans 

ger även ett ökat självförtroende, som en intervjuperson förklarade. Detta eftersom patienten 

ser att denne utvecklas och lyckas med något. Detta genom olika övningar som ridterapeuten 

genomför med patienterna. 

 

”Och så använder vi träden. Vi rider lite slalom emellan. Och så använder vi kullarna och 

backarna till att klättra lite grann. Och där tränar de på sin balans." 
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Ökad utsöndring av oxytocin innebär att så kallade ”lyckohormoner” utsöndras i närhet av 

hästar, vid ridning och så vidare, vilket påverkar patienterna positivt. Dessa blir ofta på ett 

bättre humör i och med denna fysiska fördel som sker. Detta tog alla intervjupersoner upp 

som ett resultat av behandlingen. 

 

”Och oxytocinet här då – hormonet, det bildas ju mera så att man mår bra helt enkelt” 

 

”Den är stor, det är mycket kropp, det är mycket hud, det är mycket hårstrån att kunna ta på. 

Det är mycket fysiskt. Den har fantastiska ögon som du kan titta rakt in i. Den blåser varm 

luft. Detta gör att oxytocinet flödar” 

 

”Hästarna gör att oxytocinet ökar i kroppen vilket man sett i forskning och som därför är 

godkänt att prata om idag”  

 

5.2.2 Psykiska fördelar 

 

I kategorin psykiska fördelar beskriv de fördelar som finns med behandlingen rent psykiskt. 

Koder inom denna kategori är förbättrat självförtroende, förbättrat humör, förbättrad 

psykisk ohälsa, ökad motivation till behandling, förbättrad hantering av motgångar, 

ökat mod, känsla av harmoni, förbättrad social förmåga, ökad förmåga att lita på 

människor och känsla av sammanhang. 

 

Förbättrat självförtroende är ett resultat som enligt analysen är det som ridterapeuterna 

arbetar mest för att nå. Detta förklarar intervjupersonerna själva med att ett förbättrat 

självförtroende är grunden till att må bättre – oavsett vilken problematik man har som patient.  

Därför jobbar ridterapeuterna otroligt mycket med olika självförtroendeövningar, att 

uppmuntra patienterna och liknande. Att exempelvis uppmuntra eleverna att gå mer 

rakryggade, kan påverka även självförtroendet, som en intervjuperson tog upp.  

Resultatet man kunnat se är ett förbättrat självförtroende. Detta kan ta sig i uttryck på olika 

sätt, exempelvis att eleven vågar mer i stallet/tillsammans med hästen, som en intervjuperson 

beskrev det. 

 

”För att kunna använda hästen måste man stärka sitt eget jag. Man måste visa som 

bestämmer och ta kommandot över saker och ting. För en häst till exempel, han har ju inget 

språk att prata med utan det är ju bara kroppsspråket som gäller för hästen. Så då gäller det 

ju att vi som är med hästen verkligen sträcker på oss och ger klara signaler. För till en häst 

kan det aldrig vara kanske, om, utifall att eller..utan det är alltid ja eller nej. Annars händer 

det saker. Därför måste man kunna sträcka på sig och visa som bestämmer och att man får 

pondus” 

 

”Målet är inte att bli en duktig ryttare utan målet är ju att få känna att jag duger som jag är. 

Vi har bara övningar som man lyckats med” 
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Förbättrat humör kan vara både en långsiktig och kortsiktig fördel. Patienten kan helt enkelt 

vara på ett bättre humör efter en dag i behandling än när den kom dit. Eller att ett negativt 

humör överlag kan bli bättre över tid, det vill säga på lång sikt. Detta kan bland annat ha att 

göra med utsöndringen av oxytocin, vilket några intervjupersoner bekräftade, men också det 

faktum att hästen är en motivation till att förändra humöret till det bättre.  

 

”En gång gapade hon och skrek och var på ett jävla humör men när jag kom blev hon helt 

tyst. Jag sa att hon nog inte skulle följa med till stallet med det humöret, och då totalvände 

hon och blev lugn och trevlig. Utan hästen som motivator hade jag kommit noll och 

ingenstans" 

Förbättrad psykisk ohälsa är även det ett resultat som man kan se. Graden av psykisk ohälsa 

kan nämligen förändras under behandlingen – från att exempelvis någon är starkt 

utåtagerande till att bli lugnare. Antingen över tid eller över en dag – kortsiktigt eller 

långsiktigt. En intervjuperson gav ett exempel där denne berättade om en flicka som var i ett 

dåligt stadium i sin psykiska ohälsa när hon kom till stallet. Med motivation om ridning och 

mycket om och men, så blev flickan bättre i sin psykiska ohälsa ju längre dagen gick. 

 

"En av flickorna jag har hon..hon är väldigt ångestfylld. Och hon har ju då autism, ADHD 

och Tourettes. När hon har varit på aktiviteter och sitter i bilen så hör vi henne direkt. Hon 

kommer och gapar och skriker och tjoar. Hon hoppar och skriker. Kallar folk för saker. 

Slänger möbler, drar igång diskussioner. Hon kan sitta ensam i ett rum och bara skrika i ren 

ångest. När jag kommer så ser jag till att vi sitter alldeles själva och då kan jag sitta i 

dagrummet med henne och hon är tyst. Hon och jag sitter tysta. Läraren frågade mig vad jag 

gör med henne egentligen. Men då sitter vi och tittar på hästklipp. Då kan hon till och med 

liksom "Kan ni vara lite tysta där borta". Då kan hon till och med de andra lugna ner sig. Så 

jag släpper inte den tråden. Det är hästarna. Hon skiter i mig fullständigt. Det är hästarna 

som är anknytningen” 

 

Ökad motivation till behandling är en fördel med hästunderstödd behandling. Närvaron är 

hög inom just denna behandling till skillnad från andra. Att hästar och eventuellt även ridning 

är en del av behandlingen, innebär en ökad motivation hos patienterna att delta i behandling, 

vilket alla intervjupersoner tog upp. Hästar och ridning brukar nämligen ofta kopplas till 

något positivt, intressant och som väcker nyfikenhet. Därför blir motivationen så himla stor 

till just denna typ av behandling. Tack vare denna motivation brukar resultat även kunna ses 

snabbare med hästunderstödd behandling, vilket också var något genomgående som togs upp 

under intervjuerna.  

 

”Det kräver faktiskt lite av en att genomföra, men ändå har vi så pass stor närvaroprocent 

jämfört med många andra aktiviteter eller behandlingsmetoder” 
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Förbättrad hantering av motgångar är ett resultat man också kunnat se av behandlingen 

och som är någonting positivt. Även om man inte fokuserar på att lära patienterna att 

acceptera motgångar, så sker det ändå liksom i livet i stort. Det kan exempelvis handla om att 

favorithästen är halt och ej kan ridas, som en intervjuperson tog som exempel. Då måste 

patienten acceptera detta, eftersom det inte finns något annat alternativ. Till en början kanske 

det kan leda till mycket uppgivenhet, som intervjupersonen beskrev, men på sikt har man 

kunnat se positiva resultat gällande detta.  

 

Eftersom stallet och behandlingen ofta ger en ökad känsla av Kasam hos patienterna, så bidrar 

det till deras förmåga att klara av saker i livet – såsom motgångar – även ökar. 

 

”Och ibland kanske vi måste laga ett stängsel i en hage istället för att rida. Vi har gjort upp 

en plan om vad vi ska göra nästa gång men det kan hända att det blir ändringar. Då får de 

helt enkelt hantera det. Så länge det inte händer så ofta. De får lära sig att hantera 

besvikelser” 

Ökat mod är lite kopplat till förbättrat självförtroende. Det handlar om att patienten vågar 

mer. Denne vågar göra mer och mer saker med hästen, som exempelvis att rida, vilket den 

kanske inte vågat förut. Ridterapeuten kan se denna utveckling över tid, vilket beskrivits i 

intervjuerna. 

 

Känsla av harmoni är en fördel som hör mycket ihop med hästen som djur, naturen och 

stallmiljön. Att vara i denna miljö kan skapa ett lugn hos en patient som annars är väldigt 

uppe i varv. Ridterapeuten gör även många övningar ute i naturen, där fokus läggs på att 

fokusera på sina sinnen, vara närvarande där och då samt att känna lugnet som naturen 

skänker en.  

 

”Ridbanan är mitt i skogen där det är lugnt och fint runtomkring. Så det påverkar nog och 

skapar ett lugn” 

 

Förbättrad social förmåga hos patienten – från att normalt vara inåtvänd – är ett annat 

tecken på framsteg, som kommit fram i analysen. Detta kan vara under en kort period, liksom 

det kan vara något som består. Om det är något man ser under en längre tid blir det dock ett 

långsiktigt resultat, men plötslig öppenhet under ett samtal en dag i stallet är ett exempel på 

kortsiktigt resultat, vilket flera intervjupersoner bekräftade. 

 

”Att det är en häst där överhuvudtaget gör att man flyttar fokus från klienten till hästen, vilket 

gör att det blir mycket lättare att prata om sig själv och sina problem.” 

 

Ökad förmåga att lita på människor handlar om att ridterapeuterna bygger upp ett särskilt 

förtroende hos patienterna, eftersom de tar hand om hästarna. Hästarna blir övergången till att 

våga lita på människor igen, som i exemplet som beskrivits i kategorin ”roller”. Att lita på den 

som tar hand om hästen, kan sedan gå över till att patienten även i vardagen vågar lita på 

andra människor igen. 
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Känsla av sammanhang handlar om att hästen och stallet blir ett sammanhang där patienten 

känner att den är en del i ett sammanhang. Denne känner sig behövd när den hjälper till i 

stallet exempelvis. Samtidigt kan den känna uppskattning från hästarna. Patienten blir helt 

enkelt del av ett sammanhang, vilket kunnat visa sig i resultat vid utvärderingar m.m. Detta 

kan kopplas till Kasam-teorin, där en känsla av sammanhang är viktig. En ökad sådan känsla 

gör att man bättre klarar av saker i livet. 

 

”De blir en del av ett sammanhang när de får följa med till stallet med stallsysslor, träning av 

hästarna och sånt..De är liksom en del av något, vilket de kanske saknat” 

 

5.3 Hur kan man utläsa resultat av behandlingen? 

 

5.3.1 Dolda och synliga resultat 

 

I denna kategori beskrivs hur de resultat man kunnat se av behandlingen har kunnat utläsas. 

En del resultat är mer tydliga och synliga, medan andra är med dolda och mindre tydliga. 

Koder inom denna kategori är observation och dokumentation, muntlig respons, skriftlig 

respons, skattning och utvärdering. 

 

Observation och dokumentation innebär att ridterapeuten observerar det som sker mellan 

patient och häst, exempelvis i relationen och kommunikationen dem emellan och 

dokumenterar detta. En intervjuperson beskrev att patienten kanske vågar vara mer bestämd i 

hanteringen av hästen, vilket tyder på ökat mod och eventuellt även förbättrat självförtroende. 

Ibland skriver ridterapeuten ner det som denne ser, för att mer konkret kunna se vilket resultat 

som faktiskt kan utläsas av behandlingen.  

 

Observationen behöver inte handla om relationen mellan hästen och patienten, utan det kan 

även handla om patientens välmående i sig. Patienten kanske är gladare när denne lämnar 

stallet än när den kom dit, vilket blir ett observerbart resultat. Den psykiska ohälsan kanske 

ändras kraftigt från när patienten anlände till dess att behandlingen startat. Detta observeras av 

ridterapeuten och blir på så vis ett observerbart resultat. 

 

”Observera och dokumentera! Jag har alltid med en bok där jag skriver vilket väder det var, 

vilket humör hästen var på, vilket humör patienten var på när den kom och hur kändes det när 

den gick därifrån. Och om något gick fel, vad kan det ha varit? Och om man kanske inte ser 

det just där och då så kanske samma grej händer en annan gång...och så ser man att "Jamen, 

det åskade den dagen. Det gjorde det ju förra gången också". Sedan så har jag en kalender 

där jag skriver planen..alltså varje gång jag avslutar en session med en patient så berättar 

jag vad vi ska göra nästa gång. Det är så viktigt för dem att veta det. Och då skriver jag 

också in i boken att "Det här ska vi göra nästa gång".  Och sen avslutar jag med..efter jag är 

färdig med klienten så skriver jag om vi gjorde exakt det och hur det gick” 
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”Inom annan vård och behandling så arbetar man inte utan att dokumentera så det borde inte 

få förekomma tycker jag. Utan de som arbetar som ridterapeuter ska veta vilka olika modeller 

man kan använda sig utav för att dokumentera och de ska veta hur man gör och de ska kunna 

rapportera till uppdragsgivarna, för de har rätt att kräva det här. Och att man har en plan, 

korttidsplaner, utvärderingar, samtal inför och samtal efter. Det är jätte-viktigt med 

dokumentation för om vi inte börjar dokumentera och göra det här riktigt så kommer inte den 

här behandlingen att..det kommer ta så mycket längre tid innan den får fäste då” 

”Resultat kan man se genom de insikter de får och framför allt genom att se hur samarbetet 

mellan hästen förändras. För..det är ju det som blir vårt stora sätt att mäta det eftersom de 

hela tiden ska göra saker med hästarna och kolla av hur olika saker fungerar. Och när de 

själva kan använda sig av hästarna. Så det blir det stora sättet att mäta det på”  

 

Muntlig respons är sådant som patienten själv måste uttrycka för att ridterapeuten ska förstå 

att resultat har nåtts. Det kan exempelvis vara att patienten klarat av att göra någonting 

hemma i vardagen, till följd av behandlingen. Det är resultat som ridterapeuten ej kan se 

förrän dess att patienten själv uttalat det. Denna respons kan även ske vid en fråga från 

ridterapeuten.  

 

”Om det då är till exempel en person som styrs mycket av rädslor i livet, så blir ju resultatet 

det att höra hur det utvecklats för klienten. Vad har den vågat att göra i vardagen efteråt. För 

i behandlingen får man chansen att testa på de situationer man är rädd för och som man 

behöver utveckla. Och sen får man gå hem och testa på det ännu mer på riktigt” 

 

”Sen har vi uppföljningssamtal och..när de kommer tillbaka till oss och berättar vad som hänt 

i veckan och...och då kollar vi hur det tillämpats även i vardagen” 

 

Skriftlig respons som patienten själv vill berätta men kanske inte vill säga verbalt. 

Exempelvis om patienten skriver att denne mådde dåligt när den kom till stallet men sedan 

mådde bättre, som en intervjuperson förklarade.  

 

”Och sen så sätter vi oss och skriver efteråt och resonerar kring dagen” 

 

Skattning var ett ord som en intervjuperson tog upp, men något som andra också tog upp fast 

med ord som ”formulär” eller annat. Det handlar om att patienten får – antingen efter en viss 

tid, eller efter varje behandling – fylla i ett formulär med några frågor om hur denne upplevt 

behandlingen denna dag eller denna period. Där finns rum för patienten att skriva ner lite om 

hur dagen varit, om framsteg skett och så vidare. Här kan sådant som patienten tar med sig 

från behandlingen och in i vardagen visa sig, vilket en intervjuperson förklarade som syftet 

med det hela. Ett exempel som togs upp var att patienten blivit lugnare efter tiden i stallet. 

 

”Vi använder en enkät före och efter behandlingen som klienterna får fylla i. Det blir ju lite 

partiskt ändå eftersom det är vi själva som gör det, men det är ju lite underlag ändå att kunna 

visa upp. Det är självskattningsblanketter som vi använder”  
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Utvärderingar är större kontroller som görs exempelvis med hjälp av forskning eller enkäter 

till alla patienter för att göra en större sammanställning av resultat av behandlingen och dess 

kvalité. En intervjuperson förklarade att ett forskningsprojekt var på gång kring deras 

verksamhet med tillhörande behandling. Detta kan läsas i citatet på nedan. 

 

”Sen har jag då ett formulär..För jag håller på med en långtidsstudie nu då, som ska pågå 

under denna terminen och förhoppningsvis även nästa termin. Det är i alla fall fem frågor 

som de ska svara på. Och de lyder...väldigt enkelt och kort ska de svara: "Vad var roligast 

idag?", "Vad var bäst med hästen?", "Vad kan ridterapeuten göra bättre?", "Vad var svårt?" 

och "Vad vill du göra mera av?". Och så har jag skrivit då, skriv förnamn och datum på 

pappret” 

 

6. Diskussion 

 

Undersökningens frågeställningar har besvarats och syftet har uppfyllts med hjälp av 

resultatet från undersökningen. Resultatet diskuteras under respektive frågeställning nedan. 

 

6.1 Vad innebär hästunderstödd behandling? 

 

Resultatet visar på att hästunderstödd behandling är mer än bara hästen som terapeutiskt 

verktyg. Det handlar om en helhet där många olika delar spelar in för hur behandlingens 

kvalité och dess resultat skall bli. Patienterna har olika problematik, som enligt den kognitiva 

teorin grundar sig i negativa tankar om sig själv och omgivningen. I hästunderstödd 

behandling arbetar man med fokus på det positiva, exempelvis genom att ridterapeuten 

bekräftar positiva känslor och uppmuntrar patienten. Ridningen blir också en del i denna 

process, genom olika övningar om patienten endast kan lyckas med. Med hjälp av detta 

positiva kan patientens negativa tankemönster förändras till det positivare. Inom 

emotionsteorin fokuserar man istället mer på känslorna. Man menar att positiva känslor ökar 

väl måendet hos patienten. Detta till skillnad från den kognitiva teorin, som menar att dessa 

positiva känslor förändrar det negativa tankemönstret som finns. Dock ligger positiva känslor 

till grund inom bägge teorierna, och där kommer även naturens roll in. Med hjälp av naturen 

får patienterna fokusera på sina sinnen, vilket ofta ger positiva känslor. Stallet blir istället ett 

redskap för avslappnade samtal i en icke-klinisk miljö, som kan kännas mer trygg för 

patienten. Samtal är ett annat sätt att förändra ett negativt tankemönster hos patienten, enligt 

kognitiva teorin. Patienten har även den en viktig roll i den hästunderstödda behandlingen, 

eftersom dennes egen roll med uppgifter i stallet och liknande bidrar till att denne får en ökad 

känsla av samhörighet. Enligt Kasam-teorin bidrar en ökad känsla av samhörighet till att man 

bättre kan handskas med motgångar i livet.  

 

I tidigare forskning har vi inte funnit så mycket nackdelar ur forsknings synpunkt. Säkerheten 

är en aspekt som hela tiden måste beaktas under behandlingen, eftersom man har att göra med 

levande djur. Svår allergi hos individer är också ett problem, liksom om man har en svår 

psykisk ohälsa. Därför kan inte alla som vill delta i behandlingen, vilket är negativt.   
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6.2 Vilket resultat ger hästunderstödd behandling? 

 

Resultatet tyder på enbart på att det finns fördelar med behandlingen. De fördelar man kan se 

är överlag att den psykiska problematiken förbättras. Om man har svårt att ha kontakt med 

andra människor, så kan detta förbättras, liksom om man har svårt att lita på människor. 

Enligt den kognitiva teorin har det negativa tankemönstrets förändrats och därmed 

problematiken förbättrats. Det är långsiktiga fördelar som man kunnat se, medan de mer 

kortsiktiga är att humöret eller den tillfälliga graden av psykisk ohälsa har förbättrats. 

Forskningen tyder även på att självförtroendet hos patienterna ökar under behandlingen. Detta 

påverkar deras psykiska problematik positivt. Man har även kunnat se en ökad motivation hos 

de patienter som deltar i behandlingen, vilket medför att de stannar och fullgör den. Vi har i 

tidigare forskning beskrivit om att hästar som används i behandling av psykisk ohälsa har haft 

positiv verkan på olika sätt. Några positiva resultat som nämns hos patienterna är ökad 

självförtroende, bättre självkänsla och att patienterna har blivit mer positiva till livet och till 

att genomföra förändring i livet. Vi kan se likheter mellan vårt resultat och tidigare forsknings 

resultat. Just ökat självförtroende, självkänsla och humör är saker som är återkommande både 

i vår forskning och tidigare forskning.  

 

6.3 På vilket sätt kan man utläsa resultat av behandlingen? 

 

Behandlingens resultat kan utläsas på olika sätt. Genom observation kan ridterapeuten ta del 

av utveckling som sker mellan häst och patienten, samt i patientens problematik.  

Denne kan se över tid om detta förändras, eller tillfälligt vid exempelvis tillfälligt förändrat 

humör/psykisk ohälsa. Patienten kan även muntligt uttrycka resultat som denne själv 

upplever, exempelvis att denne känner sig gladare utan att ridterapeuten ser det. Ett annat sätt 

för patienten att uttrycka resultat av behandlingen är skriftligt. Där kan det framkomma om 

patientens utveckling i behandlingen, även påverkat vardagen utanför stallet. Sådant resultat 

blir annars svårt för ridterapeuten att upptäcka. Dock kan skriftlig respons även ske på 

ridterapeutens initiativ, genom att denne delar ut en form av enkät där patienten får svara på 

frågor hur denne upplevt terapin. Även större utvärderingar i form av forskning och liknande 

kan visa på resultat.  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning. 

 

Hästar i behandlingsverksamheter är vad vi kan se genom vår forskning övergripande positivt 

för människan. Vi skulle vilja veta mer om hur andra verksamheter och myndigheter ser på att 

börja använda hästar i behandling. En intressant forskning skulle vara att forskning om hur 

socialtjänsten i Sverige ser på att använda hästen i behandling av olika psykiska problem för 

barn och familjer.  Eftersom det finns ganska mycket forskning om flickor och kvinnors 

påverkan tycker vi även att en forsking om pojkars och mäns påverkan med hästar vore 

intressant. Finns det skillnader mellan kön?  Vi tycker även att det skulle vara intressant att 

göra en liknande forskning som vi har gjort med patienter för att få veta vad de tycker om 

behandlingen och se om resultatet skiljer sig. 
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8. Bilagor 

 

8.1 Bilaga 1 - Intervjubrev 

 

Hej! 

  

Vi är två socionomstudenter från Umeå Universitet som skriver en c uppsats om 

hästunderstöddterapi. Vi skulle gärna vilja göra en telefonintervju med någon i personalen 

som arbetar med hästunderstödd terapi. 

 

Vårt syfte är att undersöka hästunderstödd terapin i behandling av psykisk ohälsa. Med fokus 

på för och nackdelar samt resultat. Vi bor i Norrland och har väldigt svårt att få tag i intervju 

personer eftersom majoriteten av verksamheter med hästunderstödd terapi ligger i södra 

Sverige. Vi skulle därför vara väldigt tacksamma om ni skulle kunna ställa upp på en intervju, 

som kommer att ta ungefär 30 min. Intervju materialet kommer enbart att vara tillgängligt för 

oss, och det kommer raderas när forskningen är klar. Det slutgiltiga resultatet kommer att vara 

tillgänglig för allmänheten att ta del av. Undersökningen är anonym, om du inte vill stå med 

namn. 

Vi skulle gärna vilja göra detta måndag- fredag nästa vecka (5-9 november 2012). Tid spelar 

ingen roll. 

  

Återkom gärna så fort som möjligt med en dag och tid om ni har möjlighet att delta. 

Ni kan gärna ringa oss om ni har några frågor Tel 0706357904 (Emelie) och 070 6955471 

(Jennifer.) 

  

  

Med vänliga hälsningar 

  

Emelie Eriksson och Jennifer Persson  
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8.2 Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Metoden 

-Vad är syftet med hästunderstödd behandling? 

- På vilket sätt uppfyller man detta syfte/vad är hästens konkreta uppgift i behandlingen? 

 - Vem eller vad styr över hästens arbete? - Finns det någon mall eller några ramar som styr, 

eller är det hästen, behandlare eller klienten som styr processen? 

 

Patienterna 

- Har patienterna någon typ av uppgift/-er under behandlingen? 

- Vilka individer ur gruppen med psykisk ohälsa får tillgång till behandlingen och på vilket 

sätt får de tillgång ur den? 

- Ställs några övriga krav på patienterna, t.ex. gällande tidigare erfarenhet av djur/hästar? 

 

Ridterapeuter – praktiskt 

-Vad har behandlarna för utbildning och bakgrund? 

- På vilket sätt har "behandlarna" (de ansvariga över behandlingen) blivit aktuella för 

uppdraget? 

- Vilka krav ställs på dem gällande personliga egenskaper, utbildning m.m.? 

 

Hästarna – praktiskt 

-Vad använder ni för hästar i verksamheten? 

- Hur har hästarna blivit aktuella i verksamheten? 

- Vilka krav ställs på dem gällande egenskaper, utbildning, säkerhet m.m.? 

 

Resultatet 

- Är målet att nå resultat där och då (kortsiktigt) eller för en längre tid framöver (långsiktigt)? 

- Är målet att behandla den psykiska ohälsan helt eller att hantera den psykiska ohälsan? 

- På vilket sätt kan man se resultat av behandlingen? 

- Vilket resultat kan man se? 

- Har någon större utvärdering gjorts av behandlingen och vad har den i så fall kunnat visa? 

- Skiljer sig resultatet beroende på typ/ eller grad av psykisk ohälsa? 

- Kan man säkert vilken del i behandlingen som ger resultat, d.v.s. om det är självaste hästen, 

eller om det är behandlarna, eller om det är självaste miljön med stallet eller lite av varje? 

- Kan man säkert se vad i behandlingen som ger resultat?  

-Är det miljön, behandlare eller hästen som ger resultat?  
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Mer ingående på resultatet: 

- Vilken typ av respons ger mottagarna (patienterna) av interaktionen med hästarna d.v.s. 

vilka är de övergripande effekterna av interaktionen med hästarna och på vilket sätt har denna 

respons uppenbarat sig? 

- Kan responsen utläsas tydligt eller kan man endast ”se vissa tecken” på en viss typ av 

respons? 

- Är det en återkommande typ av respons eller är det väldigt individuellt? 

-Vad avgör om responsen blir god eller dålig? 

-Finns något genomgående för de mottagare av behandlingen som reagerat positivt? 

Ge annars exempel på vad orsaken bakom denna positiva respons kan vara. 

- Finns något genomgående för de mottagare av behandlingen som reagerat negativt? Ge 

annars exempel på vad orsaken bakom denna negativa respons kan vara. 

- Berätta om något tillfälle där du fått positiv respons från behandlingsarbete med hästen och 

vilka delar i interaktionen med hästen, som var avgörande för denna respons. 

- Berätta om något tillfälle där du fått negativ respons från behandlingsarbete med hästen och 

vilka delar i interaktionen med hästen, som var avgörande för denna respons. 

- Påverkas patienternas humör och/eller psykiska välmående positivt av att interagera med 

hästar? 

- På vilket sätt kan man se detta/hur uppenbarar det sig? 

- Är det väldigt tydligt att humöret/det psykiska välmåendet förbättras eller är det väldigt 

vagt/svårt att upptäcka? 

- Kan du utläsa någon skillnad av de patienternas välmående och humör innan hästar togs in i 

verksamheten jämfört med efteråt? Eller innan interaktion med hästen sker vid ett tillfälle och 

efter? 

- Finns det någonting negativt med att använda hästar som hjälpmedel i behandling av 

människor med psykisk ohälsa? 
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8.3 Bilaga 3 - Koder 

 

KODER KATEGORIER 

 

 

TEMA 

Hästens roll 

 

Ridningens roll 

 

Ridterapeutens roll 

 

Patientens roll 

 

Stallmiljöns roll 

 

Naturens roll 

Roller  

Svår allergi 

Ej bidragsgiltig behandling 

Levande djur som verktyg 

Säkerhetsrisker 

Tung miljö 

Fungerar ej på alla individer 

Nackdelar  

Ökad kroppskännedom 

 

Medvetenhet om sinnesintryck 

 

Sänkt blodtryck 

 

Förbättrad kroppshållning 

 

Förbättrad balans 

 

Ökad utsöndring av oxytocin 

Fysiska fördelar  

Förbättrat självförtroende 

 

Förbättrat humör 

 

Förbättrad psykisk ohälsa 

 

Ökad motivation till behandling 

 

Förbättrad hantering av 

Psykiska fördelar  
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motgångar 

 

Ökat mod 

 

Känsla av harmoni 

 

Förbättrad social förmåga 

 

Ökad förmåga att lita på 

människor 

 

Känsla av sammanhang 

Observation 

 

Muntlig respons 

 

Skriftlig respons 

 

Skattning 

 

Utvärdering 

Dolda och synliga resultat  

  Hästunderstödd behandling ger 

positiva effekter på patienternas 

välmående både fysiskt och 

psykiskt, vilket kan utläsas på 

olika sätt och enbart praktiska 

nackdelar har analyserats fram. 

 

 

 

 

 

 


