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Syftet med denna uppsats är att undersöka deltagares upplevelser av och tankar kring hästunderstödd terapi. 

Utifrån detta studerar vi hur hästunderstödd terapi är en del av socialt arbete. Detta har vi undersökt utifrån 

följande frågeställningar: ”Hur talar deltagarna om hästens roll och betydelse i den hästunderstödda 

terapin?”, ”Hur beskriver deltagarna att hästens närvaro påverkar deras färdigheter och känslor?” och ”Hur 

upplever deltagarna hästunderstödd terapi som behandlingsmetod?” Studiens empiri härrör från intervjuer 

med fem deltagare i hästunderstödd terapi. Vi har gjort en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer 

som metod för insamling av data. Till analysen har vi utgått från en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet 

behandlar deltagarnas beskrivning av känslor och färdigheter som härrör från behandlingen samt deltagarnas 

syn på hästunderstödd terapi som behandling. I slutsatsen fastslår vi, utifrån empiri och tidigare studier, att 

hästunderstödd terapi finner relevans i socialt arbete. Denna behandlingsform bidrar på ett konstruktivt sätt 

till alliansskapande och motivationsarbete samt ger en känsla av empowerment och medveten närvaro hos 

deltagarna. Vi har sett att hästunderstödd terapi verkar hälsofrämjande på ett kognitivt, emotionellt och 

socialt plan. 
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Prolog 

 

Hästen då 

Min mormor hade tre arbetshästar på gården där hon växte upp för nära hundra år sedan. Tor, Balder och 

Sessan. De arbetade tillsammans med männen på gården; mormors far och folk som hjälpte honom. Ibland 

fick barnen, min mormor var en av dem, sitta på deras ryggar när arbetet var slut för dagen. Hästarna var 

arbetskamrater och för mormor, och många med henne, var hästen till ovärderlig hjälp på åkrar, i skogen och 

för att ta sig fram. 

 

Hästen som vän 

Nu står han där igen med sina stora blanka ögon. Han gnäggar förväntansfullt. ”Ska du gå?” tycks han säga. 

”Varför inte vara kvar här med mig, eller släppa mig fri?” Ja, varför lämnar jag honom där i hagen 

egentligen, väntandes på vad då? Som att han bara är en sak som ska tillfredsställa mina drömmar. Det är 

konstig det där, vad hästen gör i våra liv. För vems skull och av vilken anledning. Vad ger han mig och vad 

ger jag honom? 

 

Hästvännen som bärare av mitt andetag 

Att må dåligt. Att finnas men inte veta varför, eller för vem. För en själv spelar det ingen roll. Livet har 

liksom passerat på tok för fort, åren går och de psykiatriska korridorerna rusar förbi. Kanske stannar jag till 

någonstans ibland. Säger några ord till någon som orkar lyssna. Vid ett tillfälle, utanför dessa korridorer och 

instängda rum, stannade jag lite längre. Vi delade några andetag jag och den stora bruna. Mulen var len mot 

min kind. Vi var tillsammans och vi var fria.  
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1. INLEDNING 

I dessa betraktelser får bilden av hästen belysas i ett svepande penseldrag genom historien. Vad vi inte får 

glömma är att hästen vandrat omkring på jorden i liknande form som den ser ut nu i två miljoner år (Planck 

& Rundgren, 2005) medan människan funnits drygt en miljon år. För 6000 år sedan började vår resa 

tillsammans och det är också då domesticeringen av hästar antas ha börjat (Hallberg, 2008). Innan dess var 

hästen en fri varelse som uppehöll sig tillsammans i flockar, beredda på flykt, strövandes omkring på stora 

ytor för att finna föda.  

 

Hästen har sedan domesticeringen spelat en avgörande roll för människan genom att underlätta vid jakt, krig 

och i jordbruksarbete (Silfverberg & Tillberg, 2011). Den har brukats som föda och gör så även i dag, om än 

i mindre utsträckning. Vidare har den spelat en betydande roll för överklassens kungar och adelsmän och 

fick där ofta rollen som statussymbol. Under 1700-talet fick hästen däremot stå för det vilda och naturligt 

fria då den sentimentala filosofin hade sin storhetstid (ibid). I dag förekommer hästen främst vid sport och 

fritidssammanhang och många olika metoder och läror förekommer kring hur människor ska bemöta och 

umgås med hästar.  

 

Hästars förmåga att stödja och hjälpa personer med både psykiska och fysiska problem har i Sverige och 

Europa utövats sedan 1950-talet (Silfverberg & Tillberg, 2011). Företrädare beskriver hästens delaktighet i 

behandlingsarbetet som bidragande till unika möjligheter för en kombination av social interaktion, 

känslomässigt engagemang, kognitiva utmaningar tillsammans med fysisk stimulans och vistelse i friska 

luften (ibid).  

 

1.1 Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka deltagares upplevelser av och tankar kring hästunderstödd terapi. 

Utifrån detta studerar vi hur hästunderstödd terapi är en del av socialt arbete.  

 

Med utgångspunkt i detta har vi formulerat följande frågeställningar: 

- Hur talar deltagarna om hästens roll och betydelse i den hästunderstödda terapin? 

- Hur beskriver deltagarna att hästens närvaro påverkar deras färdigheter och känslor? 

- Hur upplever deltagarna hästunderstödd terapi som behandlingsmetod? 

 

1.2 Studiens disposition 

Under bakgrund och tidigare forskning skriver vi först en kort genomgång av vad socialt arbete innebär och 

sedan beskriver vi människans förhållande till djur i allmänhet för att sedan övergå till att berätta om 

förhållandet till hästen i synnerhet. Vi kommer därefter genom en litteraturgenomgång framföra, för 

uppsatsen, relevanta positioner och ingångar där hästen befinner sig och gör avtryck inom det sociala 

arbetets fält, där natur och kultur möts. Under metodkapitlet redovisar vi för de valda metoderna för 

datainsamling och analys. Därefter följer studiens resultat och analys följt av slutsatser och diskussion. 

 

1.3 Ansvarsfördelning 

Uppsatsen är skriven av Petra Lundmark och Linnéa Sundgren. Uppsatsen är skriven tillsammans med en 

ständig dialog sinsemellan. På grund av fysiskt avstånd mellan oss har vi dock delat upp delar av arbetet. 

Petra har ansvarat för bakgrund och tidigare forskning. Petra är även den som genomfört intervjuerna. 

Linnéa har transkriberat intervjuerna och ansvarat för metodavsnittet, textbearbetning och layout. Analys 

och resultat har till största delen genomförts tillsammans. Linnéa har ansvarat för slutsatser och Petra över 

diskussionen. Vi är båda gemensamt ansvariga över slutprodukten. 
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2. BAKGRUND & TIDIGARE FORSKNING 

Här presenteras först en kort genomgång av vad socialt arbete innebär och sedan går vi in på antrozoologi. 

Därefter redogör vi för djurens och sedan specifikt hästens intåg i människans liv. Den senare delen av 

kapitlet ägnas åt hästens roll inom socialt arbete. 

 

2.1 Vad är socialt arbete? 

Denna uppsats tar avstamp i det sociala arbetets praktik och här kommer vi att presentera en bild av hur vi 

ser på socialt arbete samt belysa några betydelsefulla begrepp. Payne (2008) beskriver att det sociala arbetet 

är en social konstruktion, så tillvida att vår gemensamma bild av verkligheten organiseras och konstrueras 

genom sociala processer. Det sociala arbetet existerar inte som en reell verklighet utan snarare i form av 

idéer vilka uppstår efter diskussioner och olika handlingspraktiker. Payne menar att vi har en cirkulär 

process där individer tillsammans med samhällsstrukturer bidrar till att skapa det sociala arbetets 

konstruktion (ibid). Utifrån de yrkesetiska riktlinjerna som Akademikerförbundet SSR tillhandahåller står 

det att läsa att socialt arbete ska grunda sig på demokratiska och humanistiska ideal och syfta till att tjäna 

människors välfärd och självförverkligande. För att nå dessa mål är det främsta medlet, enligt SSR, att 

mobilisera människans egna resurser och aktiva deltagande på frivillig basis (Akademikerförbundet SSR, 

2006).  

 

Vår strävan efter att ringa in vad socialt arbete är och hitta kärnan i detsamma visade sig inte vara helt 

enkelt. Även i litteratur om teorier i socialt arbete går synsätten isär och det diskuteras huruvida socialt 

arbete är en vetenskap eller en humanistisk strävan. Det poängteras också i litteraturen att rikedomen och 

mångfalden inom socialt arbete gör att det blir svårare att skapa ett sammanhängande ramverk (Trevithick, 

2008). Enligt Trevithick (2008) lånar socialt arbete kunskap och teorier från andra discipliner, främst 

psykologin. Gemensamt för alla dessa discipliner är att de arbetar med mänsklig motivation och 

beteendeförändring (ibid). 

 

Vidare skriver Stefan Morén i Förändringens gestalt (1992) om socialt förändringsarbete. Han tar upp två 

typer av förändring, vilka han benämner som inre och yttre förändring. Med yttre förändring syftar han på en 

anpassning till samhället samtidigt som den inre förändringen handlar om att tänka i nya banor och forma 

om sin livssituation. Morén skriver vidare om två typer av bistånd inom socialt arbete; materiellt och 

mänskligt bistånd. Materiellt bistånd är snabba åtgärder som sätts in, vilka ofta innefattar social service och 

ekonomiskt bistånd. Denna typ av bistånd har som mål att skapa yttre förändringar hos individen. Det 

mänskliga biståndet, å andra sidan, är en insats som ämnar påverka den inre förändringen; att skapa en 

livsomgestaltning och att få mottagaren att tänka i nya banor. Denna typ av bistånd bygger på att 

socialarbetaren upprättar en personlig kontakt med klienten. Enligt Morén är det viktigaste för att få till en 

förändring hos klienten att socialarbetaren får klienten att tro att en förändring är möjlig, inte att visa exakt 

hur den ska gå till (ibid). 

 

Några begrepp inom socialt arbete som handlar om motivation och beteendeförändring är bland andra 

empowerment, allianser och mindfulness. Empowerment handlar om att ge förutsättningar för en klient att ta 

empowerment, egenmakt, över sitt eget liv och att själv förändra sin situation. Empowermentorienterat 

socialt arbete väljer att fokusera på helheten och strävar bort från det dualistiska synsätt som ofta präglar 

olika discipliner inom vetenskapen, samhället och synen på människan. Den humanistiska och även 

konstruktionistiska hållningen kännetecknas genom att människan anses ha en egen förmåga att bestämma 

sina relationer till omgivningen (Payne, 2008).  
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Allianser är ett begrepp som i sin tur innehåller flertalet termer kring de viktigaste elementen för att skapa en 

betydelsefull relation mellan hjälpare och klient, enligt Tjersland, Engen och Jansen (2011). Det första steget 

i utvecklingen av en relation är att möta den andre med en känsla av empatisk inlevelse, vilket innebär att 

sträcka sig mot den andres upplevelsevärld. Mentalisering handlar om att reflektera över sina egna och 

andras tankar, känslor och intentioner, vilket är en förmåga som bidrar till att möta den andre med empati 

och ger ökad självkännedom. Att dela aktiviteter och fritidssysselsättningar tillsammans kan bidra till att 

skapa rollförändringar mellan hjälpare och klient och dessa kan då närma sig att bli samarbetspartners. 

Samverkan i aktiviteter som inte nödvändigtvis bygger på det verbala är relationsskapande och genom 

gemensamma upplevelser kan anknytningen mellan socialarbetare och klient öka. De samtalen som förs 

tenderar då att bli mer upplevelseorienterade än problemorienterade. Hjälparen måste också vara pålitlig i 

relationsarbetet så att klienten känner att det är äkta och ärliga intentioner bakom det som socialarbetaren 

förmedlar till klienten. Om socialarbetaren i hög grad lyckas vara sig själv, skapa det autentiska mötet, 

innebär det ett viktigt steg i att skapa en betydelsefull relation (ibid). Inom socialt arbete är relationen mellan 

yrkesutövaren och klienten avgörande då det har visat sig att relationen betyder mer än de metoder och de 

tekniker som den professionella använder sig av (Røkenes, 2008).  

 

Mindfulness, eller medveten närvaro, handlar om att vara här och nu, vilket är en god förutsättning för att nå 

balans i livet och reducera stress. I mindfulness talas det om att andningen, kroppen, tankar och känslor 

hänger ihop och påverkar varandra. En kroppslig närvaro skapar tillit och trygghet vilket gör oss mer 

välmående. Mindfulness kan också utveckla uppmärksamhet, närvaro och empati enligt Harris (2013). 

Dessa egenskaper stärker ofta relationen och alliansen mellan klient och socialarbetare (ibid).  

 

Utöver dessa begrepp i socialt arbete finns en mängd andra och att räkna upp dem alla skulle kunna fylla en 

uppsats bara det. Vi har här valt att fokusera på det mjuka, praktiska och relationella sociala arbetet med dess 

stödjande och förändrande aspekter, det som Morén kallar mänskligt bistånd. Vi har således valt att avgränsa 

oss från det reglerande och materiella biståndet i socialt arbete. 

 

2.2 Antrozoologi 

Vad är då ett djur? Den frågan ställer sig DeMello (2012) utan att egentligen svara på den. Vi människor är 

rent biologiskt också djur, men vi ämnar ofta särskilja oss från ”de andra djuren”. Den sociala 

konstruktionen som djur uppträder utifrån i det mänskliga samhället är föränderlig utifrån tid och plats. Det 

är i det mänskliga språkets dräkt djur får sina olika roller och betydelser och människan har då också en 

makt att dekonstruera det förgivettagna i detta. För att underlätta resonemangen, fortsätter vi att kategorisera 

djur som icke-mänskliga djur. 

 

Vad som förr i tiden tydligt var uppdelat i natur och kultur håller allt mer på att luckras upp. Bakåt i tiden har 

djur kategoriserats som den radikalt Andra, ett objekt som saknat både medvetande och egen vilja 

(Bornemark & von Essen, 2010). Djuren stod för naturen, det vilda och fria samtidigt som människan stod 

för kulturen, med dess samhälle och ordnade levnadssätt. Anledningen till kategoriseringen av djuren som 

den radikalt Andra ansågs vara att människans språk gjorde henne till ett medvetet subjekt och djurens 

avsaknad av mänskligt språk gjorde dessa till objekt. 

 

Det är bland annat den kognitiva etologin som fört människan närmare förståelsen för djurens upplevelser. 

Bekoff (2007) visar att djur har ett rikt känsloliv, en medvetenhet, intelligens samt samspelar och 

kommunicerar med varandra vilket ökar medvetenheten om djur som tänkande och kännande varelser. Vi 
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vet också att djuren kan utveckla avancerade former av kommunikation gentemot människor. Språk och 

medvetenhet är inte exklusivt för människor men det finns inte någon konsensus inom vetenskapen om vad 

det innebär för djuren, för människorna och vårt samhälle (Weil, 2010). 

 

Det som möjliggör studiet av människa-djur interaktionen, vilket den här uppsatsen behandlar, är att 

samhället inte längre har den traditionella synen på en uppdelning mellan själ/kropp, natur/kultur och 

människa/djur som var tidigare (Bornemark & von Essen, 2010). Djuren går allt mer från att vara ett objekt 

till ett subjekt och utifrån detta håller nya forskningsinriktningar på att växa fram, bland annat Human-

Animal Studies, HAS, även kallad antrozoologi. Här studeras alla typer av interaktioner mellan djur och 

människor och är ett tvärvetenskapligt forskningsområde. Denna inriktning har flera beröringspunkter med 

posthumanismen, som vill bryta med den traditionella föreställningen om människan som alltings mått 

(ibid). En annan forskningsinriktning som söker förstå och förklara de komplexa relationer som människor 

har till djur är multi-species ethnography  som är ett nytänkande sätt att studera samspelet mellan natur och 

kultur (Maurstad, Davis & Cowles, 2013). Här tas begreppet naturkultur in, och författarna menar att natur 

och kultur ibland inte går att skilja på utan att dessa begrepp måste följas i ett ömsesidigt samspel.  

 

DeMello (2012) menar att Human Animal Studies är ett sätt att se vår omvärld på. Inom HAS är strävan att 

djuren skall förstås i sin kontext av mänskligt samhälle och kultur och fokus ligger på att se på djur var de än 

befinner sig i den mänskliga världen. Vår upplevelse av djur är dock färgad av våra sociala konstruktioner 

av dessa djur, vilket gör det svårare för oss att förstå dem så som de egentligen är. Vi människor måste 

således hålla i medvetandet att andra sätt att veta saker i denna värld existerar. En sådan känsla benämner 

DeMello (2012) som kinestetisk empati där en människa föreställer sig och empatiserar hur det är att 

uppleva en annans kroppsliga erfarenheter. En annan form av empatibegreppet diskuterar Weil (2010) när 

hon talar om kritisk empati. I den nya vågen av HAS kan antromorfism, att tillskriva djur mänskliga 

egenskaper, attribut, beteenden och drag, användas som ett positivt kritiskt verktyg. Det innebär att känna 

för någon annan trots att det är något väldigt annorlunda och svårt att föreställa sig. Utifrån detta kan vi 

använda oss av begreppen kritisk antromorfism och kritisk empati, där vi öppnar upp för att bli berörda av 

djuren som subjekt, deras smärta, glädje och upplevelse. Det innebär dock också att strax efter att vi blivit 

medvetna om detta måste vi stanna upp och reflektera över att utifrån vår hållning som människor färgar vi 

iakttagelserna.  

 

Ett exempel på en studie som belyser hästens position som subjekt är Co-being and intra-action in horse-

humane relationships: a multi-species ethnography of be(com)ing human and be(com)ing horse (2013). 

Utifrån 60 narrativa intervjuer ser forskarna hur människa och häst domesticerar varandra och skapar nya 

artikulationer över språket och varandet. På så sätt formar både häst och människa varandra för att få ett så 

bra samspel som möjligt. Nyanser i kroppsspråk hos människan skolas i umgänget med hästen, samtidigt 

som det även är känslor och emotioner som spelar in i samvaron. Både häst och människa kontrollerar sin 

naturkultur i samexistensen vilket gör att de passar ihop bättre, både kroppsligt och mentalt. Hästen lär sig 

att inte bita människan som den gör med andra hästar, och människan lär sig att inte vifta med armarna för 

att det skrämmer hästen. Tillsammans skapar människa och häst nya definitioner på vad varande är, de möts 

i sin naturkultur (Maurstad, Davis & Cowles, 2013).  

     

Här ovan ser vi djuren som möjliga subjekt att ta hänsyn till, med en plats i den akademiska världen. Vi kan 

med intresse gå vidare i studiet av människa-djur interaktionen på ett sätt som inte tidigare var möjligt. I dag 

är djuren mer än redskap för vår överlevnad eller bara som en del av naturen. De är också våra följeslagare, 

vänner och även en del av kulturen. Det handlar om natur och kultur, i ett ömsesidigt samspel (Maurstad, 
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Davis & Cowles, 2013). För att förstå vad människa-djur interaktionen ger både människa och djur är 

förståelsen av både djurets och människans upplevelsevärld intressant. Det är detta antrozoologi handlar om. 

 

2.3 Den historiska framväxten av djurs helande 

I tusentals år har djuren varit närvarande i människans liv på olika sätt (O'Haire, 2010). Serpell (2010) 

beskriver hur djurens roll för människors helande förekommit långt tillbaka i tiden. Utifrån shamaner och 

medicinmäns besvärjelser med hjälp av heliga djur anses dessa haft stor betydelse för dåtidens människor 

vid tillfrisknande från sjukdom och svält. Djurens kroppar ansågs ha helande krafter som människan 

använde sig av. Vidare tar Serpell upp att John Locke så tidigt som år 1699 skrev att barns förmåga att 

utveckla känslor och ansvarskänslor för andra utvecklades om de fick umgås med ett djur, vilket då syftar på 

djurens personliga egenskaper som en positiv kraft. Djuren har även haft en del negativa associationer 

exempelvis då de under första delen av nittonhundratalet framträdde som negativa symboler vid människors 

psykiska ohälsa under psykoterapi (ibid). Även den kristna tron har föranlett en del negativa tankegångar 

kring djur då de inom kristendomen anses sakna själ och förnuft och snarare ha koppling till djävulen och 

därför inte kunde tillföra människan något positivt (Norling, 2002).  

 

2.4 Sällskapsdjurens förekomst och hälsofrämjande framväxt 

International Association of Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO) är en paraplyorganisation 

för förbund inom Human-Animal Interaction-fältet (HAI). Manimalis är en Svensk ideell organisation som 

finns under IAHAIO och som verkar för att sprida forskning och kunskap om djurens hälsosamma inverkan 

på oss människor, bland annat genom att ge ut en rapport om sällskapsdjur. Enligt Manimalisrapporten 

(2009) fanns det 1 256 000 katter, 729 000 hundar och 283 000 hästar i Sverige år 2009 vilket gör Sverige 

till ett av Europas mest hästtäta länder. Norling (2002) skriver att vid början av 2000-talet hade nästan vart 

annat hushåll sällskapsdjur i Sverige. Detta innebär att djuren har en betydande och högst närvarande plats i 

många människors liv. Närheten till djur är en källa till tillfredsställelse för många människor. Umgänget ger 

möjlighet till kontakt med den yttre världen och för några människor ger djuret ett löfte om hopp och en 

anledning att fortsätta leva (Fine & Beck, 2010). Flertalet forskare är överens om att djur har en positiv 

inverkan på oss människor (Fine & Beck, 2010, Hultman, 2008, Norling, 2002) och Hultman (2008) menar 

att erkännandet av denna hälsonytta har två forskningstraditioner bakom sig. Det är dels den som syftar till 

att berätta om vinster av att ha sällskapsdjur i allmänhet och sedan den som berättar om forskning med djur 

inom psykiatri. Just hästar i behandling kommer vi att återkomma till längre fram i uppsatsen.  

 

En av de mest refererade studierna som påvisar ett positivt resultat mellan hälsa och husdjursägande är en 

studie som gjordes på åttiotalet. Den fokuserar på återhämtning och överlevnadsfrekvens hos patienter med 

kärlkramp och hjärtinfarkt där slutsatsen blev att husdjursägande utgjorde en av de mest betydande 

faktorerna för återhämtning och överlevnad (Hultman, 2008). Detta blev ett trendbrott och ett tydligt mätbart 

bevis för djur-människa relationens betydelse.  En annan studie i Tyskland och Australien kom fram till att 

personer med sällskapsdjur har bättre hälsa och besöker läkare mer sällan än personer utan djur, vilket ger 

samhällsekonomisk nytta (Hultman, 2008, O'Haire, 2010). Norling (2002) anser att det är en kedja av 

effekter och orsaker som påverkar det positiva resultatet av att ha husdjur, vilket gör att det kan bli svårt att 

få ett samlat grepp om varje enskild orsak. Att till exempel ha en häst eller hund innebär att flera gånger per 

dag komma ut i friska luften vilket ger en fysisk aktivitet och kanske även ökar det sociala stödet genom att 

träffa en granne ute på promenaden eller en kompis i stallet. Lena Forsberg (2007) har i en studie sett hur 

unga flickors tid i stallmiljö kan verka hälsofrämjande. Hon såg att miljön i stallet upplevdes som 

karaktärsdanande och stärkande och att flickornas interaktion med hästarna främjar initiativkraft och 

ansvarstagande. Studiens resultat visar också att tjejer kan vinna mycket på att utveckla sin identitet, vidga 
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sitt genusutrymme och skapa handlingskraft i stallmiljö tillsammans med hästar. 

 

2.5 Hypoteser kring varför djur är hälsofrämjande för människan 

Att umgås med djur i stort kan i förlängningen leda till ökad buffring mot stress och depression och lägre 

vårdkostnader för samhället, hävdar Norling (2001) och menar vidare att djurens förmåga att vara här och nu 

och inte döma en människa ger en förlösande känsla som kan understödja ett psykiskt eller socialt 

förändringsarbete. De bakomliggande mekanismerna kring varför det är hälsofrämjande att umgås med djur 

kan analyseras utifrån flertalet teorier. Enligt Beck och Katcher (2003) och O'Haire (2010) är främst två 

teoretiska utgångspunkter förekommande när det gäller studier av djurens betydelse i våra liv.  

 

2.5.1 Biophilia hypotesen 

Den ena är biophilia hypotesen, som innebär att vi blir lugna i samvaron med djur och natur. Detta anses 

grunda sig på att människan har en nedärvd biologisk strävan efter att uppmärksamma och orientera sig mot 

djur, då djuren bland annat hjälpte människan vid överlevnad förr i tiden genom att exempelvis varna för 

faror. Vi människor har således utvecklats i samexistens med djur och natur, där samspel och utveckling 

varit nyckelfaktorer. Ordet biofili betyder kärlek till liv och det är en storslagen, nästintill existentiell, form 

av betydelse för djur och natur som tillskrivs denna hypotes. Enligt O'Haire (2010) har mätningar visat att 

bara vila blicken på ett djur, en fisk eller fågel, kan sänka stressnivån och dämpa oron vid otrygga 

situationer. Av denna anledning ser vi ibland akvarier i vårdmiljöer. 

 

2.5.2 Socialt stöd-hypotesen 

Den andra teorin grundar sig på att känslan av socialt stöd är värdefullt för hälsan och att bristen på 

densamma är en ökad riskfaktor för ohälsa enligt O'Haire (2010). Djuren kan erbjuda ovillkorligt socialt 

stöd i form av kärlek, närhet och stor tillgänglighet vilket minskar känslan av ensamhet. De kan dels fungera 

som socialt stöd i och som sig själva, men även underlätta för sociala interaktioner människor emellan. 

Många människor kallar sällskapsdjuren för sina familjemedlemmar, vilket talar för att dessa värderas högt 

(Beck & Katcher, 2003, O'Haire, 2010). Studier har visat att äldre och sjuka känner stort socialt stöd i 

närvaro av sällskapsdjur (O'Haire, 2010) och nu finns exempel på både vårdhund men även vårdhäst ute vid 

landets äldreboenden. 

 

2.6 Animal-assisted therapy & Animal assisted activity 

O'Haire skriver att redan vid slutet av 1700-talet så fanns djur vid mentalinstitutioner för att socialisera sig 

med psykiskt sjuka människor. På 1960-talet började psykoterapeut Boris Levinson, utifrån de hälsosamma 

förtjänster som djur hade visat sig tillföra oss människor, ta hjälp av en hund i behandling av svårbehandlade 

barn med autism vilket gav mycket bra resultat. Levinson, som anses vara en förgrundsgestalt inom djur-

assisterad terapi eller animal-assisted therapy (AAT), menade att hunden blev en ”isbrytare” i början av 

terapin och att han efter en mängd studier fann att kontakt med djur är ett grundläggande behov hos 

människan (Norling, 2002).  

 

Vid en litteraturstudie gjord i början av 2000-talet lokaliserades 20 olika definitioner på Animal-Assisted 

Therapy och tolv olika begrepp för samma fenomen (Kruger & Serpell, 2010). Detta skapade viss förvirring 

både inom och utanför fältet vilket resulterade i att Delta Society, en av de största organisationerna i USA 

som arbetar med djur i terapi, har publicerat dessa definitioner för att klargöra begreppen (ibid): 

 

AAT avser Animal-Assisted Therapy, djur-assisterad terapi, och är en målinriktad intervention där djuret 

ingår i en behandlingsprocess som dokumenteras och utvärderas. Avsikten med interventionen är att 
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förbättra individuella psykiska, fysiska och sociala funktioner i behandling eller rehabilitering. Här krävs det 

att interventionen utförs av en hälso- eller socialarbetare med en giltig profession, eller under överinseende 

av densamma. 

 

AAA avser Animal-Assisted Activity och är ett vidare och diffusare begrepp. Här handlar det om att djuret 

är en form av social aktivering i egenvård eller på institution och syftet är att ge ökad livskvalité. Här finns 

inget krav på att personalen skall vara hälso- eller socialarbetare, eller att dokumentation förs.  

 

Trots dessa försök till distinktioner förekommer många begrepp och varianter på arbetet med djur och 

människor. Då flera olika professionella kan ta hjälp av djur utifrån sin profession, så genererar det också 

många olika varianter på innehåll och tillvägagångssätt att jobba med AAT, vilket ger en komplexitet av 

fältet (Evans & Gray, 2012).  

 

2.7 Equine-assisted therapy & Equine-assisted activity 

Hästen har fyllt en mångsidig roll i människans liv, och den har bidragit till vår utveckling på många sätt 

såsom transportmedel, vid krig och i jordbruk. Vissa arkeologer menar att hästen bidragit mest av alla djur 

till den mänskliga civilisationen (DeMello, 2012) och i vissa kulturer har samarbetet med hästen varit 

livsavgörande, vilket skapat en nära relation mellan människa och häst. Under 50-talet började 

sjukgymnaster se fördelar av att låta sina patienter med fysiska funktionsnedsättningar ta del av 

hästunderstödd terapi, då främst i form av ridning (Silfverberg och Tillberg, 2011).  

 

Även om Delta Society anser att hästen faller under terapidjur enligt AAT/AAA-definitionen så brukar 

hästar ofta benämnas i en separat grupp (Kruger & Serpell, 2010). För att skilja på interventioner när hästen 

rids och när den inte gör det, så används begreppet hippotherapy för uppsuttna övningar där hästens rörelser 

är en stor del av övningen, samt equine-facilitated psycotherapy, EFP, där övningar både från marken och till 

häst ingår. Olika termer diskuteras även specifikt i hästgruppen och orden assisted och facilitated 

förekommer ofta. Hallberg (2008) definierar det som att assisted betyder ”ge stöd eller råd” och facilitated 

avser ”att underlätta”. Den internationella benämningen vi främst använder oss av i denna uppsats är Equine 

Assisted Therapy (EAT), med liknande beskrivning som AAT samtidigt som Equine Assisted Activity 

(EAA) likställs med AAA. I Sverige förekommer ofta benämningen Hästunderstödd terapi, vilket på 

engelska blir Equine Facilitated Therapy (EFT). På samma sätt som inom AAT är det så, enligt Delta 

Society, att den som är utbildad inom någon profession får hålla på med EAT, EFT eller EFP medan den som 

inte har någon grundprofession inom hälsa eller socialt arbete inte heller kan säga sig hålla på med 

hästunderstödd terapi (Kruger & Serpell, 2010). I Sverige finns det dock inga sådana krav, men 

Intresseföreningen för ridterapi arbetar för en certifiering för hästunderstödd terapi med krav på en 

grundutbildning inom vård- och omsorgsyrken eller specialpedagogik (www.irt-ridterapi.se/ridterapi.html). 

  

Smith-Osborne och Selby (2010) anser att kopplingen mellan människa och häst i socialt behandlingsarbete 

utvecklades och tog fart under 70 talet. De menar att det nu är flertalet professioner som inkluderar hästen i 

sitt sociala arbete såsom sjukgymnaster, psykologer, terapeuter, sjuksköterskor och socionomer.  

 

2.8 Varför ta hjälp av hästar i terapi? 

Det som gör hästen så lämplig för att delta i socialt arbete är dennes välutvecklade förmåga att läsa 

omgivningen. Hästen är ett bytesdjur och dess överlevnad beror på om de uppfattar en fara i tid och hinner 

avläsa och reagera ändamålsenligt på denna (Irwin, 2001). Samtidigt är det inte alla i flocken som håller 

uppsikt över faror, och då måste de andra hästarna vara uppmärksamma på andra flockmedlemmars 

http://www.irt-ridterapi.se/ridterapi.html
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känslomässiga status. Deras samspel med varandra i form av icke-verbal kommunikation är välutvecklad, 

vilket är viktigt för att en flock ska kunna fungera optimalt (Smith-Osborne & Selby, 2010). Dessa 

egenskaper hos hästarna hjälper oss människor att bli medvetna om de signaler vi sänder ut, då hästarnas 

instinkt är att reagera på dem. Hästar är här och nu, i sin känsla och de är icke-dömande på ett sätt som kan 

upplevas befriande (Irwin, 2001). Vidare kan vi i interaktionen med hästar lära oss om hur vi uppfattar och 

bemöter andra individer. Terapeuten kan tillsammans med klienten verbalisera och sätta ord på hur det 

kändes för klienten och hur denne reagerade vid mötet och umgänget mellan klient och häst, och hästen kan 

då fungera som metafor, katalysator och relationsbyggare (Andersson, 2010). 

 

2.9 Förekomst av verksamheter med HUT i Sverige 

Hästar har använts i Sverige och Europa sedan 1950-talet för sin förmåga att stödja och hjälpa personer med 

både psykiska och fysiska problem (Silfverberg och Tillberg, 2011). I dag finns flertalet verksamheter där 

hästar hjälper/bistår människor med psykisk ohälsa. I Västerbotten finns det i dag tre sådana verksamheter 

kopplade till landstinget och psykiatrin. Enligt en kartläggning som gjordes 2008 fanns det 18 HVB-hem där 

hästar ingick i behandlingen och totalt 97 identifierade verksamheter som bedriver hästunderstödd terapi i 

hela Sverige (Håkanson, Palmgren Karlsson & Sandgren, 2008).    

 

2.10 Utbildnings- & forskningsläget 

I dagsläget finns ingen formell utbildning som leder till terapeut inom hästunderstödd terapi i Sverige, 

däremot så förekommer det kurser på högskolenivå som ger kunskap i ämnet. Norge, Finland och Danmark 

har formella utbildningar till hästunderstödd terapeut och får därmed en acceptans för hästunderstödd terapi 

som en specialiserad behandlingsform inom hälso- och sjukvården, vilket berättigar till ersättning från 

sjukförsäkringssystemet. I Sverige beviljar dock inte försäkringskassan regelmässigt ersättning för 

hästunderstödd terapi, vilket kan förklara att det tidigare varit tämligen bristfälligt forskningsläge i Sverige 

på området (Håkanson, Palmgren Karlsson & Sandgren, 2008).  

 

Enligt stiftelsen för hästforskning ökar hästens betydelse för oss människor vilket ger ett ytterligare behov 

av kunskap på flera områden (Silfverberg & Tillberg, 2011). De menar att rehabilitering är ett sådant område 

där hästens potential är stor och att hästens roll som ”hälsoarbetare” behöver tydliggöras. Norling (2001) 

talar om att de olika hälsoeffekter som uppstår i relationen mellan djur och människan går bra att mäta men 

svårigheterna ökar när det gäller att studera samspelet, vad det består av och hur det uppkommer. De 

naturvetenskapliga traditionerna som vanligtvis används vid djurstudier behöver kompletteras med en mer 

humanistisk tolkningstradition. Filosofin strävar efter att skapa begrepp som den levda, kända och 

reflekterande erfarenheten och Bornemark och von Essen (2010) menar att den kunskap som uppstår i 

interaktionen mellan människa och häst är en form av praktisk kunskap som är ”tyst”. Det innebär dock inte 

att den inte kan studeras, beforskas eller har en plats i den akademiska miljön utan att den måste beskrivas 

med andra begrepp och teorier än de naturvetenskapliga. Det förekommer tvärvetenskaplig forskning vid 

flera olika institutioner, bland annat inom socialt arbete och vårdetik, runt om i Sverige där relationen mellan 

häst och människa studeras samt vad hästen har att tillföra det psykosociala arbetet och under vilka 

förutsättningar.  

 

Samtidigt som Bornemark och von Essen (2010) anser att det behövs forskning som iakttar andra värden än 

de naturvetenskapliga så förekommer det kritik mot att det finns få studier med hög evidens på området och 

att det behövs fler kvantitativa studier med hög standard (Smith-Osborne & Selby, 2013). Enligt Evans och 

Gray (2011) saknas det ett evidensbaserat ramverk för hur djurens behandlande egenskaper ska kunna 

utvärderas och enligt Burgon (2011) finns det mer forskning på fördelarna inom djurunderstödd terapi än 
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specifikt hästunderstödd sådan. 

 

Även inom socialt arbete bör hästens roll tydliggöras och undersökas vidare, enligt Stiftelsen för 

hästforskning (Silfverberg & Tillberg, 2011). Detta ger indikationer på att alla studier behövs för att få ett 

mer samlat grepp och en tydligare bild över hästens roll i socialt arbete, även om det finns skilda åsikter i 

hur det exakt skall gå till.  

 

Smith-Osborne och Selby (2010) har genomfört en litteraturstudie där de recenserat tidigare forskning på 

hästunderstödd verksamhet inom socialt arbete för barn och unga. Syftet var att utröna vinsterna av denna 

verksamhet. Resultatet visar på att det finns möjliga vinster med att använda sig av EAA vid hälso-, 

kognitiva- psykosociala- och familjeproblem hos barn och unga. Författarna diskuterar vidare hur de 

ekonomiska aspekterna ser ut, såsom kostnadseffektivitet jämfört med annan behandling samt om de 

ekonomiska förutsättningarna hos familjerna spelar in. De efterlyser studier som tar hänsyn till ekonomiska 

förhållanden samt utröner vilken metod som passar till vilken subgrupp av problem. Smith-Osborne och 

Selby (2010) menar att EAA som bistånd till barn utifrån välfärdssystemet är i sin linda och att fler 

evidensbaserade undersökningar behövs. Vidare har Smith-Osborne och Selby (2013) fortsatt sitt arbete och 

gjort en meta analys på litteratur för att  finna evidens för generella biopsykosociala effekter där hästar 

involveras i den terapeutiska processen bland personer med kronisk ohälsa eller andra hälsoutmaningar. 

Syftet var att studera de biopsykosociala vinsterna med att ta med hästen i behandlingen och utvalda 

kvantitativa studier som var peer reweid recenserades. Målet var att bestämma om studierna stöder 

rekommendationer att använda sig av EAA som en biopsykosocial intervention. Sammantaget menar Smith-

Osborne och Selby att det är lovande resultat som framkommer samtidigt som det är svårt att isolera hästens 

del i den biopsykosociala processen. Återigen menade författarna att det krävs mer kvantitativa studier med 

hög standard, även longitudinella, för att verksamheter med hästar skall vinna acceptans och kunna 

implementeras i biopsykosocial behandlingsverksamhet.  

 

Utifrån dessa resonemang om djurens och hästarnas möjligheter och förekomster inom behandling och 

rehabilitering, samt den framväxande förändringen av synen på hästens roll i samhället, finner vi det 

relevant och intressant att studera hästen i socialt arbete.  

 

2.11 Översikt av tidigare studier  

Nedan kommer ett axplock av relevanta nationella och internationella artiklar att presenteras som belyser 

forskning och beskriver hästunderstödd terapi i olika sammanhang. Detta för att ge en förståelse av de 

många arenor hästen kan befinna sig på och för att placera in hästen i dess kontext inom socialt arbete. Varje 

rubrik berättar om den klientgrupp som studien avser. 

 

2.11.1 Riskungdomar 

En positiv korrelation har setts mellan att umgås med djur och att få ökad empati för andra människor menar 

Ewing et al (2007), vilket även John Locke såg redan på 1600 talet. Att göra hästen delaktig i behandling 

med ungdomar som har ett riskbeteende syftar till att öka fokus, skapa sociala band, träna på ordning och 

öva på att känna tillit, helt enkelt att utveckla livskunskap (ibid). Det som är unikt med EAT är att klienterna 

får interagera med hästen i hästens miljö och att det dessutom går att sitta på hästen. Detta gör att det finns 

många färdigheter att träna på i olika former, både från marken och på hästryggen. 

 

Ewing, MacDonald, Taylor, och Bowers (2007) studerade 28 barn/ungdomar 10-13 år gamla med sociala 

och emotionella svårigheter, så kallade ”riskungdomar”. Dessa barn fick gå i en nio veckor lång kurs där 
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hästassisterat lärande pågick två gånger i veckan under två timmar vardera gång. Studien gick ut på att både 

kvantitativt och kvalitativt undersöka om ungdomarna upplevde någon förbättring av deltagandet i kursen. 

Den kvantitativa delen bestod av ett självskattningsformulär som fylldes i före och efter kursens avslut och 

den kvalitativa delen bestod av fallstudier med intervjuer där saker togs upp som om barnet hade kunnat 

återgå till vanlig skolgång, blivit mer välfungerande o.s.v. I studien ingick också en kontrollgrupp. Till 

skillnad från tidigare studier visade resultatet på den kvantitativa delen inget signifikant samband på 

förbättringar som hade förväntats i form av att känna sig mindre deprimerad och ensam, få bättre självkänsla 

och utvecklad empati. Anledningarna till resultatet diskuteras utifrån svårigheterna som ungdomarna i 

studien hade att förstå frågorna i självskattningsformuläret, då de alla var lågbegåvade, och att programmet 

var så kort som nio veckor. Däremot visade fallstudierna på många förbättringsområden, och författarna 

ansåg att fortsatta undersökningar var att rekommendera.  

 

Ytterligare en studie som tar upp riskungdomar är Burgon (2011). I artikeln studerades sju ungdomar i 

åldern 11 till 21 år som benämndes som ”riskungdomar” och var fosterhemsplacerade.  Var fjortonde dag 

deltog ungdomarna i en behandlingssession som varade mellan en till tre timmar då umgänge, studerande, 

omhändertagande och ibland ridning på häst ingick. Genomgående vid alla aktiviteter var att 

relationsskapande, respekt och empati till hästen var grundläggande. Behandlingens längd varierade från 

några månader till två år och studiens resultat visar att ungdomarna fick ökade skyddsfaktorer såsom stärkt 

självkänsla, tro på sin egen förmåga och ökad empati. Studien utgjorde en del av Burgons avhandling och 

bestod av etnografiska fältstudier. Då fallstudien innehöll så få deltagare efterlyste även Burgon större 

undersökningar för att vidga kunskapsbasen om alla de fördelar som hästunderstött arbete medför och för att 

skapa ytterligare evidens.  

 

Det kanske mest lästa svenska bidrag till forskning om hästens påverkan i behandling är en rapport som 

handlar om Stall Frossarbo och heter Flickan och hästen (Forsling, 2001). Sven Forsling bedrev mellan åren 

1987 och 1999 ett §12-hem för flickor i åldrarna 15 till 22 år, vilket var den första institutionen av sitt slag i 

Sverige. Denna rapport beskriver på ett målande sätt hur flickorna upplevde vistelsen på Stall Frossarbo 

baserat på ett 40 tal berättelser. Under vistelsen fick flickorna ta hästskötarexamen och i samvaron med 

hästar utveckla många färdigheter. Effekterna är tydliga och flickornas berättelser samstämmiga; deras 

mognad och självförtroende ökade. En bärande tanke för psykologen Forsling var att spränga det 

terapeutiska rummet, att möta ungdomarna i stallmiljön. Forsling menar att det i terapi finns två viktiga 

processer som måste gås igenom, där den första är förtroende mellan terapeut och klient. Här beskriver 

Forsling att det verkade lättare för ungdomarna att behålla förtroendet mellan sig och hästen och att 

alliansen dem emellan var stärkande och fanns kvar, trots att terapeutens och ungdomens förtroende hade en 

svacka. Relationen mellan flickan och hästen bidrog även till att stärka relationen mellan terapeuten och 

flickan. Den andra processen är att klienten måste börja lita på sig själv, och hästen tycktes även bidra till 

detta. I fem steg beskrev han vad som hände mellan hästen och flickan och flickans resa mot bättre 

självkänsla; Vågasteget, Maktsteget, Kompissteget, Ansvarssteget och Jagsteget. Det första steget innebar att 

Våga säga ja till att komma till Stall Frossarbo. Det andra steget, Maktsteget, infann sig då flickan kände att 

hästen gjorde det hon bad den om. Kompissteget, som var det tredje steget, innebar att flickan och hästen 

skapade starka band som ledde till en allians dem emellan. Flickan var inte längre ensam utan hade i hästen 

en vän. På Stall Frossarbo var det flickan som hade ansvar för sin häst och det fjärde steget, Ansvarssteget, 

inträdde då flickan förstod att hästen var beroende av hennes omsorg. Därefter nådde flickan Jagsteget-jag 

tar hand om mig själv. Utifrån att ta hand om och se hästen lär sig flickan också att se sig själv och inse att 

hon är värdefull för den hon är. Forsling beskriver mötet mellan flickan och hästen som något nästintill 

magiskt och något som berörde honom djupt. Han talar om hästen som ett vittne, att hästen är någon som ser 
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flickans resa och vittnar om att hon är betydelsefull. Forsling menar dock att detta magiska möte är svårt att 

fånga, som att ”jaga solkatter”. 

 

2.11.2 Sexuellt utnyttjade barn och unga 

Kemp, Signal, Botros, Taylor och Prentice (2014) har i en ny studie från Australien visat på fördelar som 

sexuellt utnyttjade barn och ungdomar får genom att delta i hästunderstödd verksamhet. Verksamheten 

bestod av EFT där ungdomarna arbetade med en form av experimentellt lärande med hjälp av hästarna. 

Ungdomarna lärde sig genom olika övningar att ta hand om och kommunicera med hästarna från marken. 

Övningarna är designade på ett metaforiskt sätt så att tankemönster och reaktioner ska komma upp i ljuset 

för att sedan kunna diskuteras med terapeuten, detta för att kunna jobba med tillit, självuppfattning, attityd 

och kroppsspråk. Forskarna genomförde skalmätningar på den unges psykiska hälsa vid tre tillfällen; innan 

starten på programmet, efter sex veckor och efter nio-tio veckor. Gruppen som studerades var 15 barn och 

15 ungdomar, både tjejer och killar. Målet med studien var att mäta effektiviteten av det hästprogram de 

deltog i och hypotesen var att symptom för ångest, depression och oro skulle minska. Resultatet stödde 

hypotesen oberoende av ålder, kön eller etnicitet och visade att EFT är en bra behandling att använda för att 

lindra traumatiska symptom som uppstår efter sexuella övergrepp. Longitudinella studier efterfrågades för 

att se om det positiva resultatet kvarstod efter tid.  

 

Ytterligare en studie som tar sig an att studera hästens inverkan på barn som upplevt sexuella övergrepp, 

men även försummelse och våld är Yorke, Nugent, Strand, Bolen, New och Davis (2013). De gör en meta-

analys på fyra barn, 8-10 år gamla, med posttraumatiskt stressyndrom som får delta i terapeutisk ridning 

under en 12 dagars intervention där cortisolnivåer mäts. Forskare menar att stress och trauma kan påverka 

och störa mönstret av cortisolnivåerna hos barn. Författarna till denna studie visar att terapeutisk samvaro 

med djur kan bidra till att buffra stresstålighet vilket innebär en neurobiologisk påverkan så att 

cortisolnivåerna sänks. De anser att HAI och då AAT är ett spirande område inom socialt arbete men 

påpekar också svårigheterna med att framföra dess vetenskaplighet. Viss kritik har framförts i tidigare 

studier som proklamerar att AAT bygger på pseudovetenskap och att evidensbaserade resultat saknas. För att 

förstå och evidensbasera att AAT är verksamt kan en väg vara att gå genom neurovetenskapen. Författarna 

(Yorke, Nugent, Strand, Bolen, New & Davis, 2013) beskriver hur neurobiologin fungerar på samma sätt 

hos djuren och att beröring, närhet och känslomässig utveckling stimuleras i samspel med andra, både för 

djur och människor.  I studien mättes cortisolnivåerna, utifrån salivprov, under 12 dagars-perioden hos både 

häst och barn för att se hur dessa korrelerar. Resultatet visar att det är ett milt till medelmåttigt statistiskt 

samband mellan cortisolnivåerna hos häst-barnparen under terapin. Studien är liten, under en kort tid och 

med få deltagare, men resultatet tyder på att det finns ett samband mellan hästens och barnets cortisolnivåer 

under interaktionen. Vidare forskning behövs, vid en längre intervention och ett större antal deltagare kanske 

sambandet blivit starkare, resonerar forskarna. Genom att förstå hur människa och djur responderar på 

varandra neurobiologiskt kan det ge tydligare bevis för hur AAT och EAT fungerar. Dessutom kan det hjälpa 

oss att förstå hur även djuren uppfattar interventionerna för att på så sätt jobba mot att säkerställa djurets 

hälsa vid AAT interventioner.  

 

2.11.3 Kvinnor med substansberoende och trauman 

En verksamhet med ett terapeutiskt arbete för kvinnor med traumatiska livserfarenheter och 

substansberoende beskrivs av Mallow, Mattel och Broas (2011). Tanken i studien var att beskriva den 

helande kraften mellan häst och kvinna samt att undersöka den personliga relationen som uppstår dem 

emellan. De 25 kvinnorna i projektet får hjälpa till att ta hand om hästar som har omhändertagits på ett hem 

för räddade hästar. Dessa hästar hade också varit med om traumatiska upplevelser och kvinnorna fann det 
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som om hästarna tack vare det kunde spegla deras erfarenheter på ett givande sätt. Kvinnorna fick vara hos 

hästarna två gånger i månaden under 6 timmar per gång. De red inte på hästarna utan skötte dem, mockade, 

gav mat och gick ibland ut på promenader. Utifrån hästarnas tidigare erfarenheter valde kvinnorna själva 

vilken häst de ville jobba med och ta hand om. Projektet var inte klart då rapporten skrevs men mycket 

tydde på att kvinnornas allianser med behandlare ökade samt att de hade ett stabilare engagemang för sitt 

tillfrisknande. I de anekdotiska resultat som hittills framkommit talar kvinnorna om hästarna som om ”de 

förstår hur hästarna haft det” samt känner det ”som om de ger något tillbaka” till hästarna.  

 

2.11.4 Personer med ätstörningar 

I en fallstudie diskuterar och beskriver Boie, Lac och Marble (2013) kreativa sätt att arbeta med 

ätstörningsproblematik och hästar. Författarna menar att syftet med att arbeta med ätstörningar utifrån ett 

gestaltterapeutiskt arbete tillsammans med hästar är att minska kropp-känsloseparationen och öka 

självkänslan, samt utveckla positiva relationer till andra. Författarna menar att hästar är ärliga i sitt sätt att 

vara och låtsas inte vara något de inte är. Många klienter med ätstörningar fokuserar på inre orsaker till deras 

ångest och får på så sätt svårt att leva sina liv autentiskt. Med hästens närvaro kan ”här och nu” känslan vara 

lättare att finna och hästen visar klienterna att ”den är bekväm i sitt eget skinn”. Vidare bryr sig hästen inte 

om och dömer inte klienterna för hur de ser ut, vilket kan vara väldigt befriande för personer som har ångest 

över sitt utseende. Hästen erbjuder beröring som kan bidra till en fysisk känsla av stöd för klienten vilket ger 

en djupare förkroppsligad och helande erfarenhet (ibid).  Hästarnas natur kan således underlätta i 

läkeprocessen för de som lider av ätstörningar. Tillsammans med hästen får klienten utforska 

kontaktskapandet till sig själv och andra. Genom att öva upp sin gränssättningsförmåga kan klienten få ny 

medvetenhet utifrån hur denne skapar och är i relationer samt upplever kontakt. Hästen bidrar här till att 

klienten blir mer närvarande i nuet, vilket leder till fördjupad kontakt och att kunna mötas, samt att klienten 

får utforska hur denne ska skapa sunda gränser i relationer och respektera andras gränser. Enligt Boie, Lac 

och Marble (2013) kan detta göra att klienten växer och hittar ett mer autentiskt själv, vilket leder till att 

denne känner sig mer nöjd med sig själv. Utifrån den upplevelsen kan sedan klienten våga skapa nya 

hälsofrämjande relationer. 

 

2.12 Hästunderstödd terapi som mänskligt bistånd 

Som vi tog upp tidigare i detta kapitel kan socialt arbete ses som en disciplin där fokus ligger i att stärka den 

mänskliga motivationen och främja för en beteendeförändring (Trevithick, 2008). Två olika typer av bistånd 

nämndes; materiellt och mänskligt bistånd, vilka då har som mål att skapa en förändring hos klienten. 

Materiellt bistånd har, förenklat sett, yttre förändringar hos individen som mål samtidigt som det mänskliga 

bisåndet syftar till att skapa en inre förändring, tillika en livsomgestaltning och nya tankesätt hos individen 

(Morén, 1992). Det vi kan se från de tidigare studier kring hästunderstödd terapi som vi har tagit del av är att 

resultaten av dessa främst handlar om inre förändringar hos klienterna. Exempelvis visar de tidigare 

studierna på förändringar som minskade symtom för ångest, depression och oro, stärkta relationer, ökad 

stresstålighet och engagemang för sitt eget tillfrisknande. Studierna visade även på att klienterna fick en 

helande erfarenhet, ökat självförtroende och självkänsla samt att den hästunderstödda terapin underlättade 

läkeprocessen hos klienten. Hästunderstödd terapi är ett mänskligt bistånd. Det är i linje med vad som 

tidigare fastslagits kring relationen mellan mänskligt bistånd och inre förändringar (Morén, 1992). 

 

3. METOD & UTFÖRANDE 

Det här avsnittet kommer att handla om de metoder vi har använt i såväl insamling som analys av data. Vi 

har gjort en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som metod för insamling av data. Till 

analysen har vi utgått från en kvalitativ innehållsanalys. 
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3.1 Kvalitativ metod 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie då uppsatsens syfte är att undersöka deltagares upplevelser av 

och tankar kring hästunderstödd terapi och utifrån detta också ville studera hur hästunderstödd terapi är en 

del av socialt arbete. Då vi ville höra hur deltagarna ser på hästens påverkan på och roll i behandlingen vi 

ansåg att det bästa sättet att göra det på var genom en kvalitativ studie där vi intervjuade deltagare i 

hästunderstödd terapi. En kvalitativ studie används när forskaren vill beskriva verkligheten genom data som 

består av språkliga uppgifter, t.ex. inspelade intervjuer och då en ämnar förstå ett fenomen snarare än att 

förklara det (Fejes & Thornberg, 2009). 

 

Kvalitativ forskning har ofta ett induktivt angreppssätt; en så kallad teorigenerering (Bryman, 2011), vilket 

betyder att forskaren söker sig till en slutsats utifrån observationer och erfarenheter. Med ett deduktivt 

angreppssätt utgår forskaren istället från en allmän regel eller sanning och formulerar därefter en hypotes för 

att sedan undersöka huruvida det stämmer. I praktiken är det dock inte så vanligt att en forskare strikt håller 

sig till ett av angreppssätten, utan att arbetssättet ofta kan pendla lite mellan de två (Fejes & Thornberg, 

2009). En induktiv ansats ämnar att vara objektiv samtidigt som det inom den kvalitativa traditionen finns 

ett synsätt där en anser att den s.k. sanningen finns i betraktarens ögon. Med detta synsätt menar forskare 

som arbetar med kvalitativ metod att de inte står utanför de fenomen de betraktar, utan att de själva påverkar 

kontexten samt ser den subjektivt (Hällgren Graneheim & Lundman, 2008).  

 

I vår studie har vi ett induktivt förhållningssätt med ett konstruktivistiskt synsätt på kunskap. Ett 

konstruktivistiskt synsätt betyder att en ser på sociala fenomen som något som ständigt konstrueras av 

sociala aktörer. Ett sådant synsätt innebär att sociala fenomen är i ständig omvandling och att det som 

forskaren presenterar inte kan betraktas som slutgiltigt (Bryman, 2011). Således ämnar vi alltså inte att 

beskriva en definitiv sanning utan är av den uppfattningen att det finns flera samtida sanningar som kan se 

olika ut. Vi vill med denna studie visa på en sanning, utan att generalisera och tillämpa våra slutsatser på alla 

deltagare inom hästunderstödd terapi.  

 

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Urval & tillvägagångssätt 

Våra intervjupersoner valdes utifrån ett målstyrt urval, vilket betyder att det är ett urval som inte är 

slumpmässigt utan strategiskt där intervjupersonerna väljs utifrån att de är relevanta för undersökningen 

(Bryman, 2011), i det här fallet i och med att de är deltagare i hästunderstödd terapi. Gemensamt för 

intervjupersonerna är också att de alla är patienter inom psykiatrin. 

 

Vi började med att vända oss till fem olika verksamheter som sysslar med hästunderstödd terapi, som vi 

kände till sedan tidigare. På grund av den begränsade tid som vi hade på oss att skriva den här uppsatsen 

hade vi ingen möjlighet att vända oss till fler. Vid en verksamhet var vi på besök och presenterade oss för 

deltagarna och vid de fyra andra skedde kontakten via e-post till behandlare på plats. Vi författade ett 

informationsbrev som innehöll studiens övergripande syfte, forskningsetiska principer samt våra 

kontaktuppgifter, vilket vi gav till deltagarna på plats eller skickade via e-post till behandlarna. Behandlarna 

vid de övriga fyra verksamheterna hjälpte därmed till att vidarebefordra detta till deltagare aktuella för 

studien. Det var sedan upp till deltagarna själva att meddela oss om de önskade vara med i studien, antingen 

direkt till oss eller via en behandlare. 
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På grund av den begränsade tiden hade vi bara möjlighet att intervjua fem deltagare, alla dessa var kvinnor. 

Intervjuerna utfördes på en för intervjupersonen passande plats. De tog ca 1h vardera och spelades in med 

hjälp av en mobiltelefon. Intervjuerna transkriberades sedan där varje intervju utgjorde varsitt eget 

dokument. Innan analysprocessen började läste vi igenom dessa dokument ett flertal gånger för att få en bild 

av materialets innehåll.  

 

3.2.2 Semistrukturerade intervjuer 

För att kunna distansera sig och undvika att forskarens åsikter och erfarenheter färgar materialet är det bra 

att använda exempelvis strukturerade frågeformulär och icke deltagande observationer (Hällgren Graneheim 

& Lundman, 2008). Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer då vi ville ha en relativt flexibel 

intervjuprocess där vi kunde anpassa frågorna i intervjusituationen och vara noga med en förståelse mellan 

intervjuaren och intervjupersonen. En semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren utgår från en 

intervjuguide med specifika teman som ska avhandlas, men där ordningen på frågorna inte behöver gå 

utefter ett särskilt schema. Intervjuaren kan också ställa följdfrågor (Bryman, 2011).  

 

De teman som vi utgick ifrån i intervjuerna var Hästens betydelse, Hästens roll, Samspel, Interaktion & 

Kommunikation samt Hästar i behandling. Under temat Hästens betydelse ställde vi frågor som ”Vilka 

känslor framkallar hästen hos dig?” och ”Kan du beskriva en händelse där hästen har betytt extra mycket 

för dig”. Under Hästens roll ställde vi frågor som handlade om hästens roll i terapin, exempelvis; ”Vad 

tycker du att hästen bidrar till i behandlingen?”. ”Upplever du att hästen förstår dig?” är ett exempel på 

frågor under temat Samspel, Interaktion & Kommunikation och från temat Hästar i behandling är ”Vad 

anser du om att samarbeta med hästar i behandling?” ett exempel på de frågor vi berörde i intervjun. 

 

3.2.3 Litteraturbearbetning 

Uppsatsens litteratursökning har skett utifrån SocINDEX, Google schoolar och även via Umeå 

Universitetsbibliotek. Sökorden som användes vid artikelsökningen i SocINDEX var equine assisted 

therapy, equine + social work och animal assisted therapy m.m. Listan på artiklar var främst på engelska och 

de begränsades till att vara peer reviewed. Valet av artiklar föll på så aktuella publiceringar som möjligt med 

relevans för syftet. Den teoretiska litteraturen om socialt arbete har främst varit böcker på svenska funna 

från bibliotekets databas. Tips på litteratur har även framkommit via genomläsning av tidigare 

kandidatuppsatser på ämnet, funna genom DiVA. Några boktitlar hade en av uppsatsförfattarna redan i sin 

ägo. En mängd litteratur har sållats bort då den inte var relevant för studiens syfte, samt att utrymmet i en 

kandidatuppsats är begränsat. Då det gäller litteratur till metod- och teorikapitlet har vi främst använt oss av 

tidigare kurslitteratur från utbildningen som behandlar främst kvalitativ metod samt teorier i socialt arbete.  

 

3.3 Analysmetod 

Vår analysmetod grundar sig i den kvalitativa innehållsanalysen samtidigt som tillvägagångssättet i 

analysprocessen lånar drag från grundad teori. Innehållsanalys är en vetenskaplig metod som ursprungligen 

användes med en kvantitativ ansats, då för att kunna hantera stora mängder data inom bland annat 

massmedieforskning. Med en kvantitativ innehållsanalys vill en mäta och analysera frekvenser av olika 

fenomen till skillnad mot den kvalitativa innehållsanalysen där en fokuserar på att tolka texterna (Hällgren 

Graneheim & Lundman, 2008). Enligt vissa är kvalitativ innehållsanalys troligen ett av de vanligaste 

tillvägagångssättet då det gäller en kvalitativa analyser av dokument. Sökandet efter bakomliggande teman i 

det material som analyseras är centralt (Bryman, 2011). Grundad teori, grounded theory, är inriktad på 

utvecklingen av en teori och ibland är det enbart detta en menar när en talar om grundad teori. Dock 



 

19 

innehåller metoden även processverktyg för analys (Bryman, 2011) och det är detta som vi har lånat i vår 

analysprocess.  

 

Vi började analysprocessen med att lästa igenom dokumenten med intervjutexterna ett flertal gånger för att 

få en bild av materialets innehåll. Sedan tog vi ut meningsbärande enheter som vi ansåg var i linje med 

studiens syfte. Dessa meningsbärande enheter fick därefter koder, vilka delades in i underkategorier 

tillsammans med liknande koder. Dessa underkategorier delade vi därefter in i kategorier, vilka de är 

förklarar vi ingående i analyskapitlet.  

 

Ett exempel är den meningsbärande enheten; ”Han var stor. Ja, det känns som att på något sätt så blir han 

som en sköld, att han kan skydda mig” som får koden Hästen skyddar. Denna kod bildar tillsammans med 

andra liknande koder underkategorin Skydd som sedan hamnar under kategorin Hästen som källa till 

positiva känslor och temat Hästen i det personliga mötet. Koderna och underkategorierna har vi analyserat 

utifrån teorier som främst behandlar socialt förändringsarbete samt djurens påverkan på våra liv.  

 

3.4 Metoddiskussion 

3.4.1 Giltighet, tillförlitlighet & överförbarhet 

Inom den kvalitativa traditionen används begreppen giltighet, överförbarhet och tillförlitlighet då en talar 

om hur trovärdigt ett resultat är (Hällgren Graneheim & Lundman, 2008). Den kvalitativa forskarens närhet 

till materialet spelar givetvis roll och så är det också för oss. Då vi båda författare till denna uppsats har en 

stor erfarenhet av hästar och en positiv inställning till hästunderstödd terapi, är det till och med troligt att 

uppsatsen färgas av detta. Vi har dock i vår analysprocess ansträngt oss för att vara objektiva och diskuterat 

mycket sinsemellan under processens gång så att vi inte läser in mer i materialet än vad där är.  

 

De tidigare studier och uppsatser vi tagit del av inom området har resultat liknande våra. Detta gör att vi 

anser att studiens resultat är giltigt och tillförlitligt. Som vi skrev tidigare så hävdar vi dock inte att vårt 

resultat, som vi har kommit fram till, är det enda sanna utan snarare en sanning av flera. 

 

Överförbarhet är ett begrepp som används om studiens resultat skulle ge liknande resultat i en annan kontext 

(Bryman, 2011). Hästunderstödd terapi är ett vitt begrepp som inte bara innefattar verksamheter inriktade på 

personer med psykiska svårigheter och funktionshinder, utan även fysiska, kognitiva och sociala 

funktionsnedsättningar. Att överföra de resultat som vi har fått fram i vår studie, som har fokuserat på 

verksamheter riktade till personer med psykisk problematik, på en annan grupp inom hästunderstödd terapi 

där exempelvis det fysiska funktionshindret är central, är inte tillförlitligt. Resultaten från en liknande studie 

på olika fokusgrupper skulle kunna ge liknande resultat, men de skulle också kunna ge vitt skilda. Vi tror att 

hästunderstödd terapi uppfattas på liknande sätt av många personer, men ämnar inte överföra resultaten i 

andra kontexter.  

 

3.4.2 Etiska överväganden 

Informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet är exempel på fyra olika 

etiska principer gällande i svensk forskning (Bryman, 2011). Dessa har varit närvarande genom hela 

processen från att vi hörde av oss till behandlare vid de olika verksamheterna och fram till att vi färdigställer 

uppsatsen. 

 

För att säkerställa att ingen intervjuperson skulle känna sig tvingad eller pressad att vara med valde vi att ta 

kontakt via behandlarna, så att deltagarna i sin tur själva kunde höra av sig till oss om de ville delta. Vid den 
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verksamhet där vi gjorde ett besök på plats hade vi först fört en dialog med handledarna på plats, vilka i sin 

tur hade diskuterat tillsammans med deltagarna om det var okej att vi besökte dem. Studiens syfte har vi lyft 

fram under hela processen, så att alla skulle vara införstådda i vad vi ämnat att undersöka. Att medverkan i 

intervjuerna har varit frivillig och att intervjupersonerna kunnat bryta när helst de ville, har vi också lyft 

fram och samtidigt informerat om intervjuns upplägg. 

 

Vid transkriberingen har vi valt att byta ut namn och orter för att det inte skulle gå att koppla något citat till 

en särskild person. Intervjuerna, såväl ljudfilerna som de transkriberade textdokumenten, har förvarats på ett 

säkert sätt och kommer att raderas när uppsatsen är färdig. Konfidentialitetskravet påverkas dock av att flera 

av intervjupersonerna känner till varandras deltagande i studien och därmed är det möjligt att de skulle 

kunna härleda vissa citat till andra individer i studien. Vi har valt att inte namnge intervjupersonerna i 

uppsatsen, då vi anser att det är troligare att citat går att härleda till någon särskild person i sådana fall. 

Studiens resultat kommer enbart att användas i denna uppsats, vilket vi muntligen framfört till deltagarna. 

  

4. RESULTAT & ANALYS 
I detta avsnitt kommer vi att presentera och analysera det resultat vi har fått från de fem intervjuer med 

deltagare i hästunderstödd terapi som vi genomfört. Resultaten presenteras utifrån två teman som vuxit fram 

under analysens gång; Hästen i det personliga mötet och Hästen i ett sammanhang. Under Hästen i det 

personliga mötet ligger underkategorierna Hästen som källa till positiva känslor, Ökat självförtroende & 

integritetsstärkande, Att lära sig samspel & kommunikation samt Hästen som en förstående vän. Under 

Hästen i ett sammanhang ligger kategorierna Terapin som ett positivt andrum samt En öppen & 

glädjeorienterad gemenskap.  

 

4.1 Hästen i det personliga mötet 

Detta tema behandlar de känslor och färdigheter som deltagarna beskriver att mötet med hästen har gett dem 

i behandlingen. Här förklarar vi också den roll som deltagarna tillskriver hästen i behandlingen.  

 

4.1.1 Hästen som källa till positiva känslor 

De känslor som deltagarna beskriver att hästen ger dem är nästan uteslutande positiva. Att vara med hästen 

uppger de ger en känsla av trygghet, vilket ofta härleds till att hästen rent fysiskt är så stor och stark. En 

deltagare berättade om hur hon upplevde en betryggande känsla av att sitta på hästens rygg barbacka. Hon 

beskrev först hur rädd hon varit för den stora hästen men hur hon sedan övervann rädslan och att hästen då 

ingav en trygghetskänsla istället. Rädsla är en av de få negativa känslor som våra intervjupersoner berättar 

att hästen framkallar. Vi ser dock att den negativa känslan i form av rädsla snabbt vänder till att bli en känsla 

av trygghet för den ena deltagaren. Den andra deltagaren som nämner en rädsla för hästen menar att det är 

en känsla som kommer och går, men att de positiva känslorna i umgänget med hästen ändå överväger. 

Deltagarna framhåller också att hästen är snäll och inte vill något ont. Att hästen skyddar och försvarar 

deltagarna pratar de vidare om. En deltagare beskriver känslan av att hästen kan försvara henne både rent 

fysiskt men även psykiskt mot personliga inre fiender. Hon försöker beskriva hur det känns och nämner att 

det blir nästan andligt eller metaforiskt, som att hästen blir en skyddande sköld.  

 

“Och då om man ska tänka att det (psykisk ohälsa) är en fysisk fiende, så när jag är med hästen så  

blir han en sköld eller en... att han liksom försvarar mig mot det här fysiska. En beskyddande närvaro blir 

han.”  

 

Hos hästen känner samtliga deltagare ett lugn. De menar att det är hästens närvaro som gör dem lugna och 
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ger en känsla av ro, även om de haft en dålig dag och varit stressade. En deltagare beskriver hur hon från att 

ha haft en dålig dag blev lugn av att titta in i hästens ögon. En annan deltagare framhäver också att den 

kärlek som hon ger till hästen ger den tillbaka till henne, vilket gav en stark positiv känsla.   

 

“Och de ger ju tillbaka väldigt mycket kärlek. Så det man ger får man tillbaka i överflöd.”  

 

Samtliga deltagare talar även om den glädje som de känner av att vara med hästen och att hästen är en stor 

glädjekälla för dem. De pratar exempelvis om att hästen kan göra oförutsägbara saker, som att rulla sig när 

den ska longeras (gå runt i en lina), vilket upplevs ge tillfälle till skratt och vara befriande. Många deltagare 

nämner också hur deras självkänsla stärks vid umgänget med hästen.  

 

“Hästen lär mig på något sätt att jag duger som jag är, att jag är viktig och... Att den gör att jag kan plocka 

fram mina egenskaper på något sätt och uppskatta dem.”  

 

Deltagarna beskriver att hästen gör dem trygga och lugna, samt skyddar dem från fara. Utifrån intervjuerna 

kan vi se att deltagarna talar om den kärlek de får av hästarna och hur de får tillbaka av det de ger i överflöd. 

I teorin om socialt stöd beskriver O’Haire (2010) att djur ger en ovillkorlig kärlek och detta ser vi också i 

våra intervjuer när de deltagare vi pratat med talar om hästens förmåga att ge kärlek. Att känna sig 

kompetent och duglig som en är synliggörs hos deltagarna när de beskriver att hästen får dem att uppskatta 

sina positiva egenskaper. Detta tolkar vi, i likhet med Lac, Marble och Boie (2013), som att hästarna stärker 

deltagarnas självkänsla och vi ser att hästen ger känslor som gör att deltagarna känner ökad tillfredsställelse 

och känner sig mer nöjda med sig själva. 

 

Vid dåliga dagar kunde hästen frambringa en känsla av tröst, mycket genom att bara finnas där för 

deltagarna. En deltagare tyckte det var skönt att hästen inte gav svar på tal eller försökte lösa hennes 

problem, utan bara fanns där och lyssnade. En annan deltagare pratar om att hästen tycks förstå när hon 

behöver tröst och då gav närhet så länge hon behövde. Det stödet och den trösten som deltagarna upplevde 

att hästen visade gav starkt avtryck hos dem och det var något flertalet deltagare tog upp. En av dem 

beskriver det på följande vis:  

 

“Han ger väldigt mycket tröst. Och faktiskt väldigt mycket stöd trots då att han inte riktigt, ja han kan ju inte 

prata... Men jag kommer ihåg att jag var väldigt ledsen en gång och att... då ställde jag mig emot honom 

såhär. Att jag slutade rykta och bara lutade huvudet mot honom. Och han bara stod där helt stilla. Och det 

kände jag... man fick ju värme och närhet. Det var ungefär som att få en varm kram. Och det var väl lite det 

jag behövde just då. Så jag tycker att han ger väldigt mycket tröst.” 

 

Lac, Marble och Boie (2013) menar att en kroppslig närvaro kan skapa tillit och trygghet och anser vidare 

att den beröring hästen erbjuder ger en fysisk känsla av stöd, vilket leder till en djupare förkroppsligad och 

helande erfarenhet. Utifrån intervjuerna kan vi se att hästen i stunder av hopplöshetskänsla ingav mycket 

tröst och stöd för deltagarna. En deltagare belyser just den fysiska närvaron av hästen och att den ger henne 

tröst och en koppling tillbaka till sig själv. Hästen är i sig själv alltid här och nu enligt Irwin (2001) och vi 

tolkar det som att hästens fysiska närvaro och förmåga att vara här och nu hjälper deltagaren att landa i sig 

själv. Att vara närvarande i stunden bidrar till att komma i balans menar Harris (2013).  

 

4.1.2 Ökat självförtroende & integritetsstärkande 

Deltagarna beskriver att hästens närvaro påverkar deras färdigheter på en mängd vis. Att hålla på med hästar, 
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stora djur som har en egen vilja, får deltagarna att utmana sina rädslor och begränsningar. Två deltagare 

beskrev att de först varit rädda för att stå bakom hästen, men att de efter att de lärt känna hästen vågat stå 

bakom och borsta svansen. Detta gjorde att de kände stor tillfredsställelse, på liknande sätt som när de fått 

kunskap i hur de ska tränsa och sadla hästen och klarar av det. De beskriver hur skönt det är att bemästra 

saker och att behärska något de inte tidigare kunde, vilket ger dem ökat självförtroende. I stallmiljön och 

med hästarna är det många moment som kan vara nya, beroende på tidigare erfarenhet. Även ridningen, med 

dess samspel, beskrivs som utmanande med en skräckblandad förtjusning.  

 

“Och där får jag ju träna mer på ett fysiskt objekt nu såhär när jag ska ha kontroll, när jag ska rida med 

honom. Och jag är ju ganska hjälplös där uppe om han skenar iväg. Och att lära mig det där då, det här 

samspelet, att lita på honom och sådär liksom. Ja, liksom det är en utmaning.“  

 

Den andra negativa känslan, förutom rädsla, som framkommer i intervjuerna är känslan av frustration när 

hästen inte gör som deltagaren vill. En av deltagarna som talar om denna frustration beskriver hur hon 

hanterar känslan på ett konstruktivt och pedagogiskt sätt. Umgänget med hästarna tycks ge deltagarna 

insikter i och en övning på att gå till sig själva och se vad som kan göras annorlunda om kommunikationen 

brister eller önskningarna inte går fram.  

 

“När det inte funkar så blir man så frustrerad, när det inte funkar som man vill, när hästen inte gör som jag 

vill. Men den frustrationen övergår ganska snabbt till någon form av insikt i att jag måste ändra på något 

för att det ska funka.”  

 

Att utveckla tålamod är något som en deltagare beskriver som en vinst i samvaron med hästar. Hon talar om 

att hästarna lärt henne att plocka fram tålmodighet även i andra sammanhang än med hästarna. I samvaron 

med hästar får deltagarna också öva sig på att ge direktiv, vilket visar sig vara svårt för en del. Att öva sig på 

detta är en naturlig följd av samverkan mellan två arter, som även kan föras över i möten med andra 

människor.  

 

“Jag har också haft problem att leda och vara den som ger direktiv och så, samtidigt med hästar så är jag 

ju det. De lär en att ’du kan vara min ledare’, och det går ju hur bra som helst. Och då lär jag mig ju det att 

om jag kan ge order åt en häst kan jag ge order åt en människa också.”  

 

Ytterligare en färdighet som deltagarna framhåller är hur hästarna hjälpt dem med att utveckla förmågan till 

att sätta gränser. Att umgås med ett så stort djur som en häst kräver att deltagaren sätter gränser utåt 

gentemot hästen. Detta leder också till känslan av att kunna sätta gränser inåt, för att värna om sig själv och 

vara tydlig och ärlig mot sig själv och inför andra.  

 

“Sen så lär han mig ju mycket, just det här enkla att visa vad man vill och vad man tycker. På något sätt så 

lär han mig ju det att vara ärlig och säga vad man tycker och känner (...) och främst handlar det ju om att 

man sätter gränser inombords, inte att man styr och ställer med andra, utan att jag är okej och sådana 

saker. Så det är sådana erfarenheter som jag får.” 

 

Deltagarna beskriver att de får öva sig på olika kognitiva moment i stallmiljön och tillsammans med 

hästarna som de tidigare inte haft vana av. Vi kan se att deltagarna framhåller detta som en naturlig del i 

mötet med hästen och att de finner tillfredsställelse i att utveckla nya färdigheter vilket gör att 

självförtroendet och tilltron till sin egen förmåga stärks, i likhet med Burgons (2011) resultat. En deltagare 
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visar på insikten att hon måste gå till sig själv och fundera över om hon kan göra något annorlunda för att få 

det resultat hon önskar, istället för att låta frustrationen styra. Detta tolkar vi som att mötet med hästen 

erbjuder ett konkrekt tillfälle till övning i att tänka efter och undvika att handla i affekt.  

 

Enligt empowermentbegreppet kan känslan av handlingskraft och att behärska saker ge människor ett stöd i 

deras utvecklingsprocess (Payne, 2008). Detta beskriver deltagarna; hur de växte efter att ha lärt sig nya 

saker, samt att sätta gränser för sig själv och andra. Även att kunna ta en ledarskapsroll visade sig stärka 

känslan av egenmakt och tillfredsställelse som de senare kan använda sig av för att ta kontroll i sitt eget liv. 

Vi tolkar detta som att deltagarna i samvaron med hästarna fick ökad känsla av empowerment samt att de 

utvecklade flertalet kognitiva färdigheter.  

 

4.1.3 Att lära sig samspel & kommunikation 

Kommunikationen och interaktionen emellan deltagarna och hästen är inte helt enkel att förklara i ord. De 

beskriver en stark närhet där häst och deltagare kommunicerar med varandra och läser av varandra. En 

deltagare beskriver det så här när hon försöker läsa av och tolka hästen:  

 

“Jag tycker man kan läsa, precis som med människor som med djur, alltså det är ju ögonen som är 

jätteviktiga att se, man läser dom... hur han ser ut i dag, vilket humör han är på. Hur han håller huvudet. Ja, 

man försöker vara uppmärksam på alla de här tecknen, för det är ju så de kommunicerar.”  

 

Deltagarna strävar efter att förstå den andre, hästen, på samma sätt som med en människa och beskriver hur 

viktigt det är att vara uppmärksam på hästens signaler och kroppsspråk för att tolka dennes sinnesstämning. 

De beskriver kommunikationen som något där lugn och mjukhet är viktigt men även att vara bestämd. En 

deltagare säger att hon använder sig av kärlek, kramar, gos och kel men även talar med hästen för att 

kommunicera med denna. Deltagarna talar om att hästen inte kommunicerar verbalt på samma sätt som en 

människa men de menar samtidigt att hästen kan förstå på ett annat djupare plan och att hästen lyssnar på 

röstens tonläge. Flera deltagare tolkar det som att hästen uppskattar samvaron med dem, utifrån hur de läser 

hästarna. 

 

När det gäller vem som har makten är känslan ofta att det är komplext. Några deltagare ser på makten som 

att den är deras då de bestämmer vad hästen ska göra, medan andra ser på makten som något mer flytande 

mellan deltagaren och hästen. En deltagare lyfter att hon inte vill använda sig av maktutövning gentemot 

hästen. En annan deltagare beskriver känslan av att inte vilja låta sig styras samtidigt som hon inser att 

hästen är ett stort djur som är mycket starkare. Detta gör att hon lyfter den ömsesidiga respekten i relationen 

som en väg att mötas på.  

 

“Och jag är väl en sån som inte vill låta mig styras av hästen. Jag ser det så att det är jag som har makten. 

Men såklart sitter ju han på makten i det att han kan göra vad han vill. Han kan ju bara skita i mig, vad jag 

säger och tänker. Han kan ju kasta av mig om han vill. Men just det att han inte gör det tyder på att han 

ändå har respekt. På samma sätt som jag har respekt för honom, det har jag. Så en ömsesidig respekt är väl 

vad som gäller.”  

 

En deltagare nämner makten som delad och att ingen av parterna kan bestämma helt över den andra, utan att 

relationen bygger på ett växelvis samspel.  

 

“Vi delar på makten. Jag kan inte bestämma helt över dem och de kan inte bestämma helt över mig.”  
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Ledarskapets vikt talar deltagarna om utifrån hur de i behandlingen ska leda hästen och visa vägen, 

samtidigt som de poängterar kamratskapet i detta ledarskap. Deltagarna visade här på en viss ambivalens 

och vi tolkar det som att de både ville och inte ville bestämma över hästen. De förstod att de behövde vara 

ledarna, men de framförde också att de inte ville utöva negativ makt över hästen.  

 

“En ledare helt enkelt vill den (hästen) ju ha. Men det är ju en kamrat.”  

 

Utifrån deltagarnas beskrivning av relationen till hästen tolkar vi det som att hästen ses som ett subjekt att 

förhålla sig till i likhet med tidigare forskares resonemang (Bekoff, 2007, Bornemark & von Essen, 2010, 

DeMello, 2012). Det är ingen självklarhet för deltagarna att utöva makt gentemot hästen, utan deltagarna 

lyfter vikten av att lyssna till hästen. Vidare tolkar vi det som att relationen mellan häst och deltagare kan ge 

deltagare en möjlig övning i mentalisering, då deltagaren får sätta sig in i hästens upplevelsevärld och tolka 

denna. Detta kan bidra till ökad empatisk förmåga och självkännedom enligt Tjersland, Engen och Jansen 

(2011) vilket vi tänker kan leda till att mänskliga relationer blir lättare att förhålla sig till för deltagarna.  

 

Vi tolkar det också som att deltagarnas känsla av empowement kan stärkas utifrån detta sammanhang då de i 

samvaron med hästar får ge och ta makt och öva sig i ledarskapsrollen. Detta menar vi kan öka känslan av 

egenmakt och att kunna ha kontroll över sitt eget liv, vilket Payne (2008) anser vara viktigt för att göra 

positiva förändringar i sitt liv.  

 

4.1.4 Hästen som en förstående vän 

Deltagarna talar om djur överlag som ärliga, inkännande och bra människokännare som inte dömer eller 

förställer sig. Flera deltagare har många exempel på när djur gett dem ärlig respons och ett tryggt umgänge. 

 

“Eftersom att jag varit så osäker och otrygg så söker jag mig gärna till djur. För där är det så lätt att veta 

vad de tycker om en.”  

 

Detta uppskattas av deltagarna som ofta upplevt sig vara svikna av människor i sin omgivning. Med djuren 

är kommunikationen rakare och det förekommer inga sociala spel som det kan göra människor emellan. 

Dessutom menar deltagarna att hästarna har en unik förmåga, som de beskriver som ett sjätte sinne, att 

avläsa sin omgivning med. En av deltagarna beskriver en speciell gång då hon mådde sämre än vanligt och 

hon upplevde att hästen förstod att hon behövde extra mycket stöd.  

 

“För då var det nästan som han kunde läsa mig, nästan som att han var extra kelsjuk förra veckan och ville 

mysa och sådär och var och nosade o gnuggade sig. Som att han kände att jag behövde det.“  

 

Deltagarna beskriver hästens roll olika och det verkar råda en lite osäker syn på vilken benämning som 

passar bäst. De flesta beskriver hästen som en vän, någon nämner partner, andra talar om en blandning av 

terapeut, partner och vän. Hästen beskrivs också som både en lärare och elev. 

 

”Jag ser dem både som en typ av lärare. De lär oss ju mycket om oss själva och om dom. Samtidigt som de 

ju är en form av elev också för oss, eftersom att vi måste lära dem saker som dom kanske inte är så van 

vid.”  

 

Här visar deltagaren på komplexiteten i hästens och deltagarens roll och växelspelet mellan vem som 
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undervisar eller behandlar vem. Samtliga deltagare är överens om att hästen fyller rollen som vän. Den 

beskrivs som en ärlig, stöttande vän som det går att lita på. En ytterligare aspekt som särskilt en av 

deltagarna lyfter fram är att det är en enkel vän. Hon syftar på att hästen inte håller på med något socialt 

spel, som människor ibland tenderar att göra.  

 

“Ja men jag får en lugn trygg vän, liksom såhär. Som gör att... ja, men jag får mer tillit. Det (hästen) är en 

vän jag hittar. Som är en väldigt enkel vän.”  

 

En deltagare menar att hästen är det hon behöver för stunden, att den fyller rollen hon är i behov av just då. 

Två deltagare beskriver hästen som något som gav dem ett värde i livet och minskade känslan av ensamhet. 

Dessa båda hade kontakt med hästar även utanför den hästunderstödda terapin, då hästar var så viktiga för 

dem. En av deltagarna menade att hon inte hade något värde i sig själv, men med en häst kände hon sig 

behövd. En känsla av att ha någon att ta hand om, som behövde henne, gjorde att hon fick känslan av att ha 

ett värde.  

 

”Jag behöver någon att ta hand om, och han begär inte så mycket, bara lite mat. Jag vill bara inte känna 

mig ensam utan behövlig.”  

 

Några deltagare tar upp att hästen inte kan verbalisera så som en mänsklig terapeut gör. De beskriver också 

att vissa problem kanske måste bearbetas muntligt, och att terapeuten behöver gå in mer på djupet av ens 

inre. Här kan vi skönja att deltagarna ser en oförmåga hos hästen jämfört med en mänsklig terapeut. En 

deltagare tog också upp hästens roll och delaktighet i behandlingen och påtalade att hästen inte själv vet att 

den är delaktig i behandling på det sättet som en människa är. Här tar deltagaren upp en problematisk aspekt 

med hästens delaktighet i behandlingen, den att hästen inte aktivt själv väljer att vara en del i terapin. 

Deltagaren menar ändå att hon kan få samma effekt av en häst som en terapeut. 

 

“Man kan få samma effekt som när man pratar med en terapeut och så, men att de inte har den... Ja, man 

kallas ju terapeut för att man har terapeutiska kunskaper, att driva en behandling. Hästar är ju inte 

medvetna om att de ingår i en behandling på det sättet.”  

 

Ytterligare en röst som talar för hästens betydelsefulla roll är den deltagare som beskriver hur hästen får 

henne att växa som människa.  

 

“Jag upplever att han psykiskt (...) han får mig att växa på något sätt. Som människa.”  

 

Vi tolkar det som att hästen fyller en viktig roll för deltagarna då den beskrivs som ärlig och accepterande, 

den dömer inte utan accepterar deltagaren som den är, vilket ligger i linje med tidigare forskning (Lac, 

Marble & Boie, 2013, Norling, 2001). Hästen beskrivs också som en enkel och stöttande vän, vilket teorin 

om socialt stöd belyser (O’Haire, 2010). Enligt teorin om socialt stöd minskar även djuren 

ensamhetskänslor, vilket två av deltagarna lyfter. För dessa deltagare var hästarnas närvaro så viktig att den 

gav dem en känsla av att ha ett värde i livet och att känna sig behövda. Utifrån detta tolkar vi det som att 

hästarna erbjuder ett stort socialt stöd för deltagarna. 

 

Hästarnas ärliga möte med deltagarna beskrivs som betydelsefullt och viktigt för deltagarna. De beskriver 

just att hästen är sig själv och visar vad de tycker om en. De poängterar dessutom hur viktigt det är för 

relationen att det sociala spelet som ibland uppstår mellan människor inte förekommer på samma sätt med 
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djur. Av den anledningen tolkar vi det som att det är lättare att uppnå ett autentiskt möte med en häst, vilket 

är en viktig byggsten i relationsskapandet (Tjersland, Engen & Jansen, 2011). Vi tolkar det, i likhet med 

Forsling (2001) som att hästen kan bidra till att stärka relationen mellan behandlare och deltagare, genom att 

den bidrar till autencitet i mötet.  

 

4.2 Hästen i ett sammanhang 

Detta tema behandlar deltagarnas tankar, upplevelser och åsikter kring hästunderstödd terapi som 

behandlingsmodell.  

 

4.2.1 Terapin som ett positivt andrum 

Det som deltagarna framhåller som ett av terapins viktigaste inslag är att de timmar de spenderar i stallet, 

med hästarna och sin grupp, upplevs stärkande och givande på flera olika sätt. I likhet med våra deltagare 

ser Forsberg (2007) i sin studie hur flickors identitet stärks i stallmiljö och verkar hälsofrämjande. En 

deltagare beskriver hur upplevelsen av att vara i stallmiljön gör att hon får lättare att sortera sina tankar.  

 

“Jag blir lugnare. Mer stabil och harmonisk och kan tänka klarare.”  

 

Deltagarna berättar hur hästarna får dem att koncentrera sig och att vara här och nu. I stallet och med 

hästarna är det viktigt med närvaro då hästarna annars känner av det och hittar på egna saker menar en 

deltagare och hon liknar det med mindfulness. Det är många moment som kräver hög koncentration, 

exempelvis när deltagarna ska samspela med både häst och andra deltagare i ridhuset och samtidigt lyssna 

på behandlaren. Att då vara närvarande i stunden och att behöva vända sina tankar och känslor mot hästen 

bidrar till en paus från det vardagliga livet där många negativa tankar, känslor och tankemönster ofta annars 

präglar dagarna. En deltagare berättar att den här pausen, fri från ångest, gör att hon får hopp om framtiden, 

att få må bättre och att ett liv utan ångest inte längre känns omöjligt i framtiden.  

 

“... jag glömmer bort övriga livet när jag är med honom. Och det ger mig en paus från vardagen. Och det 

gör att jag får lite hopp. Just det här att jag känner att det finns tillfällen och stunder då det går att känna 

på ett annat sätt än att känna ständig ångest och nedstämdhet.”  

 

En annan deltagare beskriver andrummet på följande vis: 

 

”När jag är i stallet är det bara jag och hästen. Annars är det kaos.” 

 

Tankar på dessa pauser och positiva minnesbilder från träffarna är också något som deltagarna kan plocka 

fram utanför terapin för att känna lugn, hopp och glädje.  

 

“ ...tankar och positiva känslor, som jag då bär med mig därifrån och som jag för varje vecka får lättare att 

plocka fram i andra situationer. Om jag är orolig, stressad eller ledsen kan jag plocka fram minnet då jag 

stod lutad mot hästen. Att jag då föreställer mig hur jag står där igen och låter mig tröstas av det.”  

 

I samvaron med hästarna så erfor deltagarna en känsla av att få en paus från vardagens ångest och kaos. 

Detta kan då sägas bli ett tillfälle att vara här och nu och närvarande i stunden vilket Harris (2013) anser 

främja empati, uppmärksamhet, balans i tillvaron samt reducera stress. Enligt Irwin (2001) och Norling 

(2001) förkroppsligar hästen känslan av här och nu, vilket vi anser färgar av sig på deltagaren. Utifrån detta 

kan vi se hur hästen bidrar till att deltagaren får ett andrum och att slippa känslor av ångest, både när hästen 
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är närvarande men även genom att plocka fram minnesbilder. Vidare tolkar vi det som att, i likhet med 

biophilia hypotesen (O'Haire, 2010), kan närvaron och de minnesbilder av hästarna som deltagarna bär med 

sig framkalla lugn och sänka stressnivån. Detta beskriver deltagarna när de talar om hur positiva minnen 

lyfts fram även utanför mötet med hästen. Att föreställa sig mötet med hästen visar sig således ge dem tröst 

och framkalla lugn. Utifrån detta tolkar vi det som att den positiva effekten av den hästunderstödda terapin 

upprätthålls utanför terapistunden.  

 

4.2.2 En öppen & glädjeorienterad gemenskap 

Av deltagarna framhölls att terapin kändes kravlös och att de fann ett stort stöd både hos varandra i gruppen 

och hos behandlarna. Deltagarna beskrev att behandlarna var väldigt förstående och tålmodiga och de hade 

gemensamt en positiv syn till dessa. Deltagarna talade om behandlarna som engagerade i både deltagarna 

och hästarna, lyhörda och anpassningsbara. Ofta ville behandlarna att deltagarna skulle komma till terapin 

även om de inte mådde bra, men det fanns aldrig några krav på att prestera när de väl var där, vilket 

deltagarna tyckte kändes väldigt skönt.  

 

“Och jag minns att jag ställde en fråga; ‘Vad händer om jag bara har en skitdag och inte orkar?’ Och då sa 

hon (behandlaren) att ‘Ja, men vill du komma hit och bara gulla med hästen i tre timmar så är det helt okej.’ 

Och det var just det, bara hennes svar att det var så kravlöst, att jag började gråta! Jag var så ovan med 

det.”  

 

Under terapin kände deltagarna att de inte behövde vara på ett särskilt sätt och att det var okej att ha dåliga 

dagar. De upplevde att gruppen ofta tog hand om varandra, var förstående och stöttade varandra. De beskrev 

hur sammanhållningen i gruppen var bra och någon beskrev att hon funnit nya vänner. En deltagare menade 

att den här typen av terapi där man samlades kring något positivt, som hästen, gjorde att sammanhållningen i 

gruppen blev tryggare. Även att det var viktigt med en terapiform där fokus låg på något positivt som gav 

glädje, samt att terapi inte bara behövde betyda att prata om negativa tankar och känslor, framfördes också.  

 

“Här känns det mer avslappnat. Det känns mer stabilare och det är en lugnare miljö. Man känner sig lite 

mer trygg med de andra just när hästen är det positiva som håller ihop oss. I andra terapigrupper är det 

mycket det här negativa då man bara pratar om sina känslor och erfarenheter. Det blir så tungt i luften och 

laddat då. Men här blir det mer positivt och inte det här deppiga.”  

 

Alla deltagare längtade till den dagen i veckan som var den dag då den hästunderstödda terapin pågick. De 

hade en stark motivation till att komma på behandlingen och några hade inte missat en enda gång. De 

beskrev hur de gått dit även fast de hade feber och inte mådde bra, varken fyskiskt eller psykiskt. Att terapin 

bidrog med mycket glädje i deltagarnas liv var de alla överens om. En deltagare jämförde denna typ av 

glädje med tidigare mer destrukiva former av kortsiktig lyckokänsla. Hon beskriver det som följer:  

 

“Men här hittar jag en konstruktiv glädje som ger mig lycka... alltså varaktig glädje och tillfredsställelse. 

Som jag inte hittade förut. Så hästterapin ger otroligt mycket, det gör den.”  

 

Det framgår att det, utöver den hästunderstödda terapin, är en avsaknad av positiv och glädjeorienterad 

behandling inom psykiatrin. En deltagare belyser vikten av den hästunderstödda terapin på följande vis: 

 

“En sådan enkel sak som att få göra något man mår bra av, bara så är jättejätte terapeutiskt. Det ger 

jättemycket. Det här gör att jag kan hitta tillbaka till glädjen i livet. Ja, en sådan enkel sak som att få rida. 
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Det behöver inte vara så mycket mer komplicerat än så. Det ska alltid vara så komplicerat i psykiatrin och 

sådär. Men ibland tror jag att man glömmer det enkla.”  

 

Enligt teorin om socialt stöd erbjuder hästen möjlighet till stöd i och som sig själv men även genom att 

underlätta för sociala interaktioner människor emellan menar O'Haire (2010). Detta kan vi se i våra 

intervjuer då deltagarna belyser att de har fått nya vänner under behandlingen och att samvaron mellan dem 

är stöttande. Här är det hästarna som är det positiva kittet som håller deltagarna samlade och vi tycker oss 

kunna se att den hästunderstödda terapin bidragit till ökad social tillfredsställelse hos deltagarna. Vi tolkar 

det också som att hästen fyller en motiverande funktion när deltagarna beskriver hur de prioriterar att gå på 

den hästunderstödda terapin och längtar till dessa tillfällen. Deltagarna beskriver terapin på ett målande sätt 

och deras samtal är snarare upplevelseorienterade och positiva än problemfokuserade. Detta tolkar vi som att 

terapiformen ger deltagarna möjlighet att vara i ett sammanhang som är positivt och kreativt. 

 

Deltagarna berättar även hur terapin ger dem konstruktiv glädje och att hästen blir det naturliga att fokusera 

på och mötas kring, istället för det deppiga. Deltagarna talar i uppskattande ordalag om behandlarna och vi 

ser att i stallmiljön delar deltagare och behandlare intresset för hästen vilket leder till att den traditionella 

rollen som behandlare och klient luckras upp. Utifrån detta kan rollförändringar skapas och genom 

gemensamma upplevelser kan även anknytningen mellan behandlare och klient öka menar Tjersland, Engen 

och Jansen (2011). Vi har sett tidigare att upplevelsen av att göra saker tillsammans med hästen stärker 

relationen mellan deltagare och häst. Vi tolkar det även som att relationen mellan deltagare och behandlaren 

drar nytta av hästens relationsskapande förmåga och i likhet med vår tolkning ser vi i tidigare forskning att 

hästen bidrar till alliansskapandet mellan behandlare och klient (Andersson, 2010, Forsling, 2001, Mallow, 

Mattel & Broars, 2011).   

  

5. SLUTSATSER 

I detta avsnitt sammanfattar vi resultatet på vår undersökning utifrån våra tre frågeställningar. Slutligen 

besvarar vi vårt syfte under rubriken Hästunderstödd terapi som socialt arbete. 

 

5.1 Hur talar deltagarna om hästens roll och betydelse i behandlingen? 

I behandlingen fungerade hästen som en positiv knytpunkt som förde deltagarna samman. Hästen är också 

en vän och någon som förstod deltagarna på ett djupt plan. Hästen beskrivs dessutom som en lärare samt 

som en partner som de arbetade tillsammans med. Deltagarna beskrev också hur de blev en ledare 

tillsammans med hästen, vilket kan tolkas som att hästen också var en följeslagare.  

 

5.2 Hur beskriver deltagarna att hästens närvaro påverkar deras färdigheter och känslor? 

Deltagarna beskrev hästen som en källa till många positiva känslor. Framförallt bidrog den till glädje för 

deltagarna då de alla tyckte om att vara tillsammans med hästen. Hästen fick dem också att känna ett lugn, 

en trygghet och att de kände sig beskyddade av hästen. Deltagarna beskrev att de fick kärlek från hästen, att 

hästen tröstade dem när de var ledsna och att de kände sig viktiga och behövda. Tillsammans med hästen 

lärde de sig att leda, att ge direktiv och visa vad de vill. Självförtroendet ökade av att klara av saker 

tillsammans med hästen och deltagarna fick öva sig på att släppa på kontrollen och lita på hästen. Känslor av 

att uppskatta sig själv mer och att en duger som en är, framhävdes också av deltagarna i studien.  

 

5.3 Hur upplever deltagarna hästunderstödd terapi? 

Flera av deltagarna framförde det positiva i en behandlingsform där en blev glad och fokus låg på någonting 

roligt. Att få göra något en mår bra av upplevdes terapeutiskt i sig och behandlingen gav ett glädjeämne i 



 

29 

livet istället för att vara något som kändes tungt och jobbigt. Att samlas tillsammans i grupp kring hästen gav 

också en bra sammanhållning i gruppen och upplevelsen var att deltagarna var stöttande och förstående både 

mot varandra i gruppen samt tillsammans behandlarna. Att hästen krävde deltagarnas fulla koncentration i 

samspelet gjorde att det blev lättare att till fullo vara här och nu. Deltagarna beskrev också stunderna med 

hästen som en paus från negativa tankar och ångest som annars präglar dagarna. Den här pausen blev en 

förvissning om att livet kan bli bättre, vilket upplevdes hoppfullt inför framtiden. Behandlingen i sig 

beskrevs också som kravlös och att miljön kring hästarna var avslappnad, vilket upplevdes väldigt skönt.  

 

5.4 Hästunderstödd terapi som socialt arbete 

Syftet med denna uppsats var att undersöka deltagares upplevelser av och tankar kring hästunderstödd 

terapi. Utifrån detta studerade vi hur hästunderstödd terapi är en del av socialt arbete.  

 

Vi har i vår studie tagit del av fem olika berättelser om hur hästunderstödd terapi har hjälpt människor till ett 

gladare liv, ett ökat självförtroende, känslan av mervärde, att de känner sig stärkta i sig själva, hoppfulla om 

ett bättre liv och samtidigt har utvecklat sina personliga egenskaper. Att dessa positiva känslor och 

egenskaper kan bidra till ett mer harmoniskt och ett lyckligare liv fann vi stöd till i begrepp som 

empowerment, mindfulness och allianser. Resultatet i vår studie tyder på att hästarna bidrar till en positiv 

påverkan i behandlingen som främjar människors sociala, emotionella och kognitiva hälsa. Detta är i linje 

med tidigare forskning (Erwing et al, 2007, Burgon, 2011, Forsling, 2001, Kemp et al, 2014, Mallow, Mattel 

& Broas, 2011). 

 

Deltagarna har beskrivit det positiva i en terapiform som har fokus på glädje till skillnad mot traditionella 

former där samtal kring tunga känslor och erfarenheter ofta är det centrala. Både våra resultat samt de 

tidigare studier som vi har tagit del av visar hur den hästunderstödda terapin är verksamt för en inre 

förändring, tillika en livsomgestaltning och skapandet av nya tankesätt (Morén, 1992), hos klienten. Detta 

svarar på hur hästunderstödd terapi är en del av socialt arbete; genom att vara en behandling, ett mänskligt 

bistånd, som påverkar deltagarna positivt på flera olika nivåer. 

 

Det som gör hästunderstödd terapi speciellt är naturligtvis hästens delaktighet i behandlingen. Deltagarna 

beskrev hästen som vän och en central och positiv knytpunkt för gruppen vilket de upplevde påverkade den 

stöttande och förstående stämningen både bland deltagarna och tillsammans med behandlarna. Hästens 

närvaro i terapin bidrog till stärkta relationer, både mellan deltagare och häst, emellan deltagarna samt 

mellan deltagare och behandlare. Detta kan förstås ytterligare utifrån begreppet allianser. Hästen bidrog 

dessutom till mycket glädje och hjälpte till att skapa ett rum där det var enklare att vara här och nu och 

genom detta fick deltagaren också en paus från ångest och negativa tankar. 

 

Då socialt arbete handlar om att tjäna människors välfärd och självförverkligande genom att mobilisera 

människans egna resurser och aktiva deltagande för att frigöra och möjliggöra resurser för klienten 

(Akademikerförbundet SSR, 2006), anser vi att hästunderstödd terapi bestämt bör betraktas som socialt 

arbete och dessutom som ett bistånd som är både verksamt och omtyckt hos deltagarna.  

 

6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
Vilken roll kan vi då fastställa att hästen har för deltagare i hästunderstödd terapi? I vårt resultat såg vi att 

den främst beskrevs som en stöttande vän. Vi såg att hästen hade en stor betydelse för deltagarna och att 

några fann mycket av sin identitet i stallet tillsammans med hästarna i likhet med Forsbergs studie (2007). 

Forsling (2001) beskriver hästens roll som en vän, men också som ett vittne, någon som finns där och ser 
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mig. Vi tolkar också hästens betydelse för deltagarna som ett vittne, att de blir sedda i stunden och får tröst 

och närhet av hästen. Som en varm kram, beskrev en deltagare hur hästens närvaro kändes. Att tydliggöra en 

specifik roll för hästen verkar dock svårt utifrån vår studie då deltagarna presenterar att hästen intar en 

mängd olika roller. Det vi kan se är att hästen är betydelsefull och att deltagarna bar med sig positiva 

minnesbilder av hästen även utanför själva mötet, vilket kan tyda på att hästunderstödd terapi kan ha effekt 

under längre sikt än vid själva terapin. 

 

Några deltagare framhöll vikten av att känna sig behövd, utifrån att de tog hand om hästen. Kan det vara så 

att få ge kärlek till någon, att få se att någon blir tillfreds då jag gör något för någon annan är ett behov som 

lätt glöms bort? Några deltagare i vår studie menade att detta gav dem en känsla av värde i livet, vilket är en 

ganska storslagen åsikt om någon. Även deltagare i Mallow, Mattel och Broars (2011) studie talar om det 

positiva i känslan att få ”ge något tillbaka” till hästarna. Forsling (2001) har sett att flickorna i hans studie 

genom relationen till hästen även börjat ta hand om sig själva. De fem stegen som Forsling beskriver att 

flickorna tar tillsammans med hästen kan vi även se i vår studie. Våra deltagare berättar om dessa steg eller 

faser, fast i vårt material ser vi det kanske snarare som hästens betydelse. Deltagarna berättar om hur de 

kände motivation till att gå i hästunderstödd terapi, de talade om det samspel som uppstod mellan dem och 

hästen och glädjen då hästen lyssnade på dem. Vi fick också höra om hur hästen var deras vän och att de 

kände sig behövda av hästen. Genom att ta hand om hästen och ge den omsorg så menade Forsling (2001) 

att flickorna lärde sig att ta hand om sig själva. Vi såg även i vårt resultat hur mötet med hästen fick 

deltagarna att känna att de duger som de är och uppskatta sina egna egenskaper. Vi såg som sagt inte dessa 

betydelser som fastlagt i tydliga steg, utan i vårt material kändes stegen mer flytande. Det intressanta lyckas 

vi ändå fånga, att hästen hjälper deltaren att ta hand om sig själv.      

 

Något vi vill ta upp till diskussion, som deltagarna inte nämnt men ändå känns viktigt, är hästens tidigare 

erfarenheter och hur dessa kan påverka deltagaren. Vi har tidigare tagit upp att hästarnas egenskaper hjälper 

människor att bli medvetna om de signaler som vi sänder ut (Irwin, 2001, Smith-Osborne & Selby, 2010, 

Andersson 2010).Vi menar dock att detta inte sker helt oproblematiskt utan att i interaktion med människor 

får hästen lära sig att sålla bort många intentioner och signaler. Hästarna tvingas på sätt och vis till detta för 

att inte drunkna i människans informationsflöde, då människan ofta är klumpig i sin framtoning; säger en 

sak med kroppen, en annan med rösten och en tredje med tanken. Hästens förmåga att uppfatta dessa inre 

intentioner, kombinerat med det lärande som skett mellan häst och människa samt tolkning av kroppsspråket 

gör att hästen omöjligt kommer att reagera som en blank spegel. Hästen har dessutom med sig den miljö den 

kommer ifrån, de yttre omständigheter för dagen och de relationer som hästen bär med sig sinsemellan sina 

artfränder. Allt detta tänker vi påverkar hur hästen möter en människa. Vi ser det som ett möte mellan två 

individer, unikt för just dessa i denna stund, och i det mötet kan spännande saker hända. Men vi tror också 

att en häst vid umgänge med en människa kan  ”kliva över en person” eller ”trampa någon på tårna” utan att 

detta är varken personens eller hästens fel, utan att situationen och förutsättningarna bidragit till detta. Detta, 

menar vi, är viktigt att ta i beaktande så att inte någon deltagare lägger skuld på sig för att hästen utifrån 

tidigare erfarenheter inte reagerade ”ändamålsenligt”. 

 

Samtidigt som hästen sågs som någon att leda så poängterades även kamratskapen mellan deltagare och 

häst. Den spänningen som finns mellan att bemästra någon eller att kommunicera med någon talar 

Bornemark och von Essen (2010) om. Relationen till hästen är på många sätt asymetrisk, hästen är å ena 

sidan större och starkare, samtidigt som människan har tolkningsföreträde och makt över hästens 

livssituation och rent krasst om den ska leva eller dö. Deltagare i vår studie belyste denna ojämlikhet, de 

beskrev hur hästen skulle kunna göra vad den vill med deltagaren men att den ändå visade respekt. De 
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beskrev det som en ömsesidig respekt mellan dem och hästen och hur de samspelade med varandra för att 

komma sams och utföra saker. DeMello (2012) talar om kinestetisk empati och Weil (2010) om kritisk 

empati som redskap i att försöka förstå och föreställa oss hur en annan art upplever saker. Detta kan ge både 

en förståelse för hästens annanhet samt att vara ett sätt att utveckla sin egen förmåga till samspel med andra i 

sin omvärld. Enligt Tjersland, Engen och Jansen, (2011) är mentalisering, att se sig själv utifrån och andra 

inifrån, ett sätt att få ökad självkännedom. Här tolkar vi det som att närvaron och samspelet med hästar kan 

ge vinster för både häst och deltagare då mentaliseringsförmågan utvecklas och förståelsen för den andra 

artens annanhet ökar. Yorke et al (2013) beskriver vidare hur neurobiologin fungerar på samma sätt hos både 

djur och människor och att beröring, närhet och känslomässig utveckling stimuleras i samspel med andra. 

Om det är så att vi kan studera om hästen uppskattar samvaron med människor utifrån neurobiologin, i 

kombination med de ovan nämnda resonemangen, anser vi att det är lättare att etiskt argumentera varför vi 

på olika sätt gör hästen delaktig i våra liv och skapar en samexistens. Vi anser det vara av största vikt att 

alltjämt etiskt reflektera över socialt arbete i allmänhet och hästunderstödd terapi i synnerhet för att sträva 

efter alla deltagares välmående, två- såväl som fyrbenta. 

 

6.1 Kritik till vår studie 

Vi inser att det är många positiva led i denna studie som kan ha färgat resultatet. För det första är båda 

författarna hästmänniskor och hästälskare. För det andra är hästunderstödd terapi något som, utifrån vad vi 

förstått, oftast kräver ett aktivt val av deltagaren/klienten. Detta innebär att de har någon form av motivation 

innan behandlingen tar vid. De intervjupersoner som valt att delta i vår undersökning kan vi anta har en 

ytterligare styrka i sin positiva inställning till behandlingen då det är något de vill tala om. Syftet med 

studien är att undersöka deltagares upplevelser av och tankar kring hästunderstödd terapi och utifrån detta 

har vi försökt att förmedla den bild deltagarna gav till oss. Deltagarna framförde inte så mycket kritik, 

varken gällande mötet med hästen eller gentemot terapiformen. 

 

Denna studie avser inte att undersöka hästens upplevelser eller annanhet, däremot så är denna studie möjlig 

just för att vi ser på hästen som ett subjekt, som någon som kan bidra, som någon med en egen 

upplevelsevärld. Det är därför vi lägger vikt vid och försöker förstå vad hästen kan bidra med, men inte på 

ett mekaniskt sätt, utan vi försöker förstå mötet mellan två subjekt. I denna studie har vi valt att göra det 

utifrån deltagarnas perspektiv och det innebär att hästens perspektiv inte framträtt i så stor omfattning. Vi 

har inte heller låtit behandlarna i hästunderstödd terapi komma till tals i denna studie, då avsikten i syftet var 

just att lyssna till deltagarna. Utifrån vårt stora intresse upplevde vi både en tids- och en platsbrist och om 

det funnits mer utrymme hade en djupare analys kunnat belysa fler aspekter av ämnet. 

 

6.2 Vidare forskning 

Det finns ett starkt sug efter fler evidensbaserade studier inom området EAT, menar Smith-Osborne och 

Selby (2013). Vi anser att det vore intressant att se longitudinella studier för att se om den hästunderstödda 

behandlingen ger varaktiga effekter. Fine och Beck (2010) talar dock om att det ibland kan vara svårt att få 

fram mätbara resultat vid AAT. De menar att vi måste uppskatta att det finns element i livet som inte fullt ut 

kan förklaras, utan bara kan bevittnas. Även Forsling (2001) talar om det svåra med att beskriva vad som 

händer i mötet mellan Flickan och hästen, som att ”jaga solkatter”. Detta kan vi förstå och hålla med om till 

viss del, samtidigt som strävan efter förståelse leder till utveckling och vi ser allt mer möjligheter till 

förklaringar. Det växer fram nya forskningsområden som avser att belysa de komplexa möten som sker 

mellan djur och människa inom det posthumanistiska fältet, såsom antrozoologi, human-animal studies, 

zooantrologi och multispieces ethnography (Bornemark & von Essen, 2010, DeMello, 2012, Maurstad, 

Davis & Cowles, 2013). Detta gör att vi med tillförsikt ser framemot fortsatta studier inom fältet, där djurens 
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samexistens med människan speglas i ett nytt ljus. Bortom det förgivettagna om människans överlägsna 

förträfflighet utan snarare där djur och människa möts som två subjekt med egna önskningar och intentioner.  

  

Några punkter som kan vara uppslag för vidare forskning; 

- Hur de organisatoriska förutsättningarna och hindren ser ut inom hästunderstödd terapi, var 

betalningsansvaret skall ligga och olika samverkansformer etc. 

- Vilken kunskap har socialtjänsten när det gäller hästunderstödd terapi? 

- Att undersöka hästens perspektiv vid hästunderstödd terapi, lägga stor vikt vid etiska och relationella 

frågor.  

- Tydliggöra de element som är terapeutiska i relationen, till skillnad från vinsterna av rekreationsumgänge 

med hästen. 

 

6.3 Slutord 

Resultatet av vår studie tyder på att hästar bidrar till en positiv påverkan på människors sociala, emotionella 

och kognitiva hälsa, vilket är i linje med tidigare forskning. Detta kan dock inte generaliseras till alla, men 

inom det sociala arbetet möter vi en bredd med personer som har olika behov och förutsättningar. Att kunna 

erbjuda en behandlingsform där hästar deltar verkar passa några. Vi anser att socialt arbete ska erbjuda ett 

stort utbud av interventioner för att kunna bistå personer där de är och behöver stöd. Detta kanske inte är på 

ett socialkontor eller i en terapeuts rum, utan kanske i en hästhage. De deltagare som varit med i vår studie 

framhöll hästen som en viktig relations-, emotions- och motivationsfrämjare för dem och hästunderstödd 

terapi ansågs vara en glädjeorienterad terpiform. Vår förhoppning, med bakgrund i detta, är att vi som 

socialarbetare ska kunna erbjuda hästunderstödd terapi för de som mår bra av det.    

 

”Jag duger som jag är. Och så får de andra duga som de är.” 

        Elev vid Stall Frossarbo (Forsling, 2001, s. 109). 
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BILAGA 1: INFORMANTBREV 

 

Luleå 26 mars 2014 

 

 

Hej! 

 

Vi är två socionomstudenter från Umeå Universitet som skriver kandidatuppsats nu i vår. Vår studie ska 

handla om hästen och dess betydelse i hästunderstödd terapi. Syftet är att undersöka hur deltagare i 

hästunderstödd terapi talar om hästens betydelse och roll i socialt förändringsarbete. Vi skulle därför gärna 

komma i kontakt med dig som har erfarenhet av hästunderstödd terapi och som skulle kunna tänka sig att bli 

intervjuad utifrån detta syfte. Just dina åsikter och erfarenheter är väldigt viktiga för oss och det är detta vi 

vill prata om. 

 

Varje intervju beräknas ta ca 60 minuter. Studien följer forskningsetiska regler vilket innebär att deltagandet 

är frivilligt samt att medverkan kan avbrytas när som helst. Det är bara vi som skriver uppsatsen och vår 

handledare som kommer att ha tillgång till materialet. I den färdiga uppsatsen är allt material avidentifierat 

och deltagarna i studien är anonyma. 

 

Om du skulle vara intresserad av att delta i studien eller om du har frågor eller funderingar får du gärna höra 

av dig via mail, ringa eller sms:a till Linnéa eller Petra. 

 

 

Linnéa 070 --- -- --, Petra 070 --- -- -- 

 

 

Med vänliga hälsningar Linnéa Sundgren & Petra Lundmark 
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BILAGA 2: INTERVJUGUIDE 

Samtycke & sekretess 

Bakgrundsfrågor 

-Har du haft kontakt med hästar innan Hästunderstödd terapi (HUT)? Hur har den kontakten sett ut? 

-Kan du beskriva första gången du kom i kontakt med en häst? 

  

Betydelse (Erfarenheter & känslor som hästen ger) 

- Hur påverkar hästen dig? 

- Vilka känslor framkallar hästen hos dig? 

- Kan du förklara vad det är hos hästen som påverkar dig (psykiskt)? 

- Påverkar din psykiska dagsform hur hästen beter sig mot dig? 

- Förändrar stunden med hästen ditt sätt att tänka på livet? 

- Kan du beskriva en händelse där hästen har betytt extra mycket för dig? 

- Berätta om relationen mellan dig och hästen. 

- Vilka olika behov fyller hästen hos dig/tillgodoser hästen hos dig? 

  

Roll (Hästens roll i terapin) 

- Beskriv hästens roll för dig i behandlingen. 

- Vilken roll har hästen för dig? 

- Vem är hästen för dig? 

- Vad tycker du att hästen bidrar till i behandlingen? 

- Hur viktig är hästen i behandlingen? 

- Hur hade det varit utan hästen? 

- Finns det något hästen lärt dig? 

  

Samspel/Interaktion/Kommunikation (Interaktion med hästen) 

- Vad innebär samspel mellan dig och hästen? 

- Hur tror du att samspelet mellan dig och hästen inverkat på dig som person? 

- Berätta om hur du kommunicerar med hästen 

-Vad kommunicerar ni om? 

- Vad måste man tänka på när man kommunicerar med en häst? 

- Hur reagerar du (tänker/känner) när hästen inte gör som du vill/gör som du vill? 

- Upplever du att du förstår hästen? 

- Upplever du att hästen förstår dig? 

- Märker hästen av när du är i olika sinnesstämningar? Hur ser du det i så fall? 

- Hur upplever du att ert maktförhållande är? Hur tänker du kring det? 

  

Hästunderstödd terapi/Hästar i behandling  

- Tycker du att det är bra att samarbeta med hästar i behandling? Varför/Varför inte? 

- Kan du se några nackdelar med att samarbeta med hästar i behandling? Vad då i sådana fall? 

- Utifrån det vi har talat om under intervjun har du några fler tankar/reflektioner om på vilket sätt relationen 

till hästen har en psykologisk betydelse för dig? 

- Tror du att hästar kommer att finnas med dig framöver i livet? På vilket sätt? 

- Har du något ytterligare att tillägga kring den HUT-verksamhet du är i nu? Hade du velat att den såg 

annorlunda ut på något sätt? Kan du beskriva vad i sådana fall? 


