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Abstract 

Historically, the horse has in many ways been important to human beings. Today, Equine 

Assisted Therapy is a form of treatment in which the horse is used as a tool from the treatment of 

the client. Supported Equine therapy has a therapeutic purpose and may vary depending on the 

patient's needs and the professionals work competence. Various studies show that animals have a 

positive impact on people. The aim of our study was to explore how Equine Assisted Therapy is 

used within the practical fields of social work in Sweden. We wanted to  illustrate how 

professionals in different social work settings utilize this form of treatment. Based on our purpose 

we have chosen to use a qualitative approach in which we interviewed five professionals who 

work with Equine Assisted Therapy as treatment method in various activities. In our results, we 

present the strengths and weaknesses according to the professionals; which approach they 

consider relevant and how a treatment session might look like. 
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1. Bakgrund och problemområde 

I avsnittet nedan presenterar vi bakgrunden till hästunderstödd terapi och varför vi valt att studera 

ämnet. 

 

Historiskt sett har hästen på många sätt haft stor betydelse för människan. Den har varit en 

samarbetspartner och ett ovärderligt hjälpmedel under krig, i jakt, i jordbruket och även som 

transportmedel. I dagens samhälle behöver vi inte hästen som arbetskraft utan dess 

användningsområde är främst som rid- och sporthäst.  Omkring år 1960 utvecklades 

handikappridningen. Verksamheten har vuxit fram både inom fritidsridning och som en del i 

behandling som ges av bland annat sjukgymnaster (Attrell et al 1994, s. 11- 32). Hästunderstödd 

terapi är en behandlingsform där hästen är ett hjälpmedel till klienten. Sjukgymnaster i Norden 

fick upp intresse och blev inspirerade för denna typ av behandling då den danske ryttaren Liz 

Hartel blev olympisk silvermedaljör i dressyr vid olympiaden i Helsingfors 1952. Hon var då den 

första funktionshindrade ryttaren som deltog i de olympiska spelen och trots sitt handikapp 

utmanade och även besegrade hon världseliten. Denna prestation fick sjukgymnaster att vilja 

erbjuda personer med liknande funktionsnedsättningar denna metod för att åter igen få kontroll 

över sina kroppar genom att på så sätt träna balans, styrka och koordination (Håkansson 2008, s. 

5-6). I dag bedrivs hästunderstödd terapi i flertalet länder i alla världsdelar. Terapin används 

framförallt som en behandlingsform inom fysiska funktionshinder, men under de senaste 

årtiondena har metodens inriktning vidgats internationellt och den börjar nu ta plats inom 

psykoterapi och specialpedagogik. I mycket liten skala har hästen använts i terapeutiskt syfte i 

Sverige i nästan 50 år (Håkansson et al 2008, s. 1-3). Även här har det skett en utveckling och 

2008 fanns det 97 verksamheter identifierade i Sverige som använder sig av hästen i vård och 

behandling inom ett brett behandlingsområde. Av dessa 97 verksamheter som presenteras i 

Håkanssons studie är det, av de som svarat, dock endast 39 verksamheter som uppfyller studiens 

kriterier för att bedömas som behandlande verksamheter (Håkansson et al 2008, s. 9).   Studiens 

kriterier innebär att de som utför behandlingen i verksamheten har ett yrke som kräver 

legitimation eller har ett självständigt behandlingsansvar som lyder under socialstyrelsens tillsyn. 

Om verksamheten varit en del i kommunal eller socialbehandlingsverksamhet har den i 
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Håkanssons studie setts som behandlande verksamhet även om ridningen varit en 

fritidsverksamhet för vissa deltagare (Håkansson et al 2008, s. 7).   

 

Definitioner och begrepp om hästar i behandlingssyfte anser vi ter sig något oklara och diffusa. 

Internationellt använder man sig av begreppet Equine Assisted Therapy 

(www.Equineassistedtherapy.org.uk). Denna benämning antogs gemensamt av flera europeiska 

länder i EU-projektet PegasusEurope 2002-2005 (Håkansson 2008, s. 6). I Sverige benämns 

Hästunderstödd terapi även som ridterapi (Föreningen ridterapi för alla).Det är svårt att utröna 

hur vida begreppen har olika betydelse i olika sammanhang eller om sammanhangen är desamma 

men benämns med olika begrepp. I vår uppsats har vi inte lagt så stor vikt vid användandet av de 

olika begreppen utan vi kommer generellt att använda oss av begreppet hästunderstödd terapi. 

Detta har vi valt för att vi anser att begreppet är sett ur ett bredare perspektiv då det även 

innefattar att terapeuten kan arbeta med klienten och hästen på marken. Klienten behöver alltså 

inte rida.  Hästunderstödd terapi har ett terapeutiskt syfte och kan se olika ut beroende på 

klientens behov och de professionellas yrkeskompetens. (Föreningen ridterapi för alla). 

I Sverige saknas än idag en formell utbildning till terapeut inom hästunderstödd terapi. Vem som 

helst får kalla sig för terapeut och påstå sig bedriva vård eller behandling med hjälp av 

hästunderstödd terapi. Arbetar man alltså som anställd inom hälso- och sjukvården kan man bli 

tilldelad ansvar för verksamheter som bedriver hästunderstödd terapi. Detta utan att det krävs 

utbildning eller erfarenhet för vare sig hästhantering eller ridning. Detta kan innebära 

säkerhetsrisker för både klienter och anställda. Någon kommer också att behöva bedöma hur man 

ska använda djuren effektivt i vården och behandlingen. Sverige är i dagsläget det enda nordiska 

land som inte kan erbjuda en formell utbildning till terapeut inom hästunderstödd terapi. Sverige 

skiljer sig också då hästunderstödd terapi inte accepteras som specialiserad behandlingsmetod 

inom hälso- och sjukvården (Håkansson et al 2008, s. 4-6).  

I vårt förarbete och uppsökande arbete till uppsatsen har vi uppmärksammat personer från olika 

yrkeskategorier som har gemensamt att de arbetar med hästen som hjälpmedel i ett terapeutiskt 

syfte. Vi har valt att definiera dessa personer som arbetar terapeutiskt och behandlande med 

hästen som hjälpmedel i socialt arbete för professionella. Detta begrepp valde vi då det är ett 
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övergripande begrepp som kan innefatta olika yrkeskategorier men som dock har gemensamt att 

de arbetar professionellt med hästen som ett hjälpmedel. I arbetets gång har definitionen varierats 

och vi har även nämnt de professionella som terapeuter och behandlare.   

 

Norling (2002, s. 11) är en av de som i sin skrift Djur i vården ger flera exempel på att det idag 

finns forskning som bekräftar att djur har en positiv inverkan på människor.  I vissa situationer 

kan djur ha en bättre förmåga att förstå, tolka och påverka människor än människor själva. I detta 

fall nämner Norling delfiner och hundar som exempel. (Norling 2002, s. 9). Intresset för hur djur 

har en positiv påverkan på vår hälsa och vårt välbefinnande har under de senaste åren ökat 

(Håkansson 2009, s. 5).  Att djur har en positiv inverkan på människors hälsa förstärks av Kerstin 

Uvnäs- Moberg (2009) som är professor i djurfysiologi. Uvnäs- Moberg visar i sin forskning: 

Bättre folkhälsa med sällskapsdjur, (SVT Forum 2009) att när människor är i samspel med djur 

så frigörs hormonet oxytocin. Hormonet oxytocin har flertalet positiva egenskaper så som att det 

sänker blodtryck och puls, ökar välbefinnande, minskar stress, rädsla, och smärta.  Ett djur kan 

frigöra Oxytocin hos människor och har alltså samma effekt som vid massage (Miljöforskning 

2009)  

I en del länder kan vi tydligt se att hästunderstödd terapi är en mycket stor och uppskattad 

behandlingsform. Redan 1982 menar Wingate (1982) att i bland annat Australien, Förenta 

staterna och England ger hästen som användning i terapeutiskt syfte både förbättrad fysisk och 

psykisk kontroll hos bland annat barn med en funktionsnedsättning (Wingate 1982). Trots att det 

idag finns ett intresse och brett användningsområde för hästunderstödd terapi internationellt har 

forskning och utvärdering varit bristfällig. Inom en del behandlingsområden har det helt saknats 

(Håkansson et al 2008, s. 3).  

Att hästunderstödd terapi inte kan ses som en befäst behandlingsform i Sverige, att metoden 

verkar användas inom ett brett område och ser ut att vara svårdefinierad har väckt ett intresse hos 

oss. Vi har hittat forskning som styrker djurs positiva effekter på människan. Vad vi kan se finns 

det dock ett tomrum kring hur terapeuter framförallt i Sverige använder sig av hästen i 

behandlings syfte för att nå dessa positiva effekter.  
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka hur hästunderstödd terapi används inom socialt arbete i 

Sverige. Vi vill undersöka hur professionella i några olika verksamheter runt om i Sverige 

använder sig av behandlingsformen. För att besvara syftet har vi valt följande frågeställningar:  

 

 Hur kan ett behandlingstillfälle med hästunderstödd terapi se ut i olika 

verksamheter?   

 Vad anser professionella att hästunderstödd terapi har för möjligheter och 

begränsningar som behandlingsform i socialt arbete? 

 Vilka synsätt används i relation till hästunderstödd terapi? 

 

3. Avgränsning 
Vi har valt att studera hur professionella ser på hästunderstödd terapi som behandlingsmetod. 

Detta är i sig en avgränsning då vi inte ser klientens perspektiv av behandlingsmetoden. En annan 

avgränsning var att vi riktade oss till de verksamheter som uttalat använde hästen som ett 

behandlingsredskap och inte de verksamheter där hästen mer ses som ett djur i mängden på en 

lantgård. Den geografiska aspekten är även den en avgränsning. Från början var vår tanke att 

vända oss till verksamheter i närområde men då vi inte fick någon positiv respons så fick vi utöka 

vårt geografiska område.  Vår studie är nu genomförd inom en radie på 80 mil. Dock var även 

detta en avgränsning då vi av så väl ekonomiska skäl som tidsaspekten valde att inte vända oss 

ytterligare söderut eller norrut. 
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4. Tidigare forskning 

Nedan presenterar vi fyra studier som är relevanta för vår uppsats. Dessa studier berör djurens 

betydelse till människan på en bred front. Vi har använt oss av forskning om djurs betydelse och 

hästens påverkan på människan. Studierna skiljer sig åt då de är genomförda inom antingen 

fysisk eller psykisk ohälsa. Gemensamt visar forskningen på att djur i behandling har en positiv 

inverkan på människan. Vi kommer nedan presentera forskningsstudierna var för sig, för att 

sedan avsluta med en sammanfattning. 

4.1 Ett holistiskt synsätt på ridterapi 

I boken Examples of Good Practice in Equine Assisted Therapy (2005) beskrivs ett projekt för att 

kunna erbjuda mer information om ridterapi.  I projektet ingick ridterapeuter från hela europa 

med olika professioner bakom sin ridterapiutövning. Meningen var att ge en översikt över 

ridterapi för att öka förståelsen och kunskapen samt för att beskriva de ramar och det ansvar en 

ridterapeut har. Den europeiska gruppen ridterapeuter önskar med Pegasusprojektet visa på den 

standardnivå som ridterapin ska hålla. De tycker att ridterapin bör ses som en del av klientens 

totala behandlingsinsatser. Hästens roll är beskriven som en utbildad och trygg häst som alltid är 

den första medarbetaren i en ridterapi. Vidare beskrivs den sociala träningen i stallmiljön och 

med hästen. Exempelvis tar man upp att ridterapeuten ska ta tillvara på möjligheter till träning 

med bokstäver, siffror, färger, tid och former i de sammanhang då tillfälle finns. De sociala 

problemen en klient har skapar ofta stress, ilska, koncentrationsproblem, frustration över 

övergivenhet eller andras kontroll. Att bli oberoende är ett av de stora sociala målen för klienten. 

Dagligt omhändertagande av hästen och hästens närmaste utrustning och omgivning ger en 

uppsjö av träningstillfällen. Psykiska träningsmöjligheter kring sinnesintryck och känslor 

beskrivs. Ridterapeuten behöver arbeta med rätt matchning mellan klient och häst. Kontakten 

med hästen kan med rätt hjälp av ridterapeuten ge ökat självförtroende. Klienter som tidigare har 

haft svårt med anknytning kan med hästen som ett filter eller förstärkare våga bygga band och 

nya relationer. Ridterapin kan genomföras antingen enskilt eller i grupp. Ridterapeuten måste se 

till den enskildes behov och utarbeta sessionerna efter det och efter dagsformen. För klienter med 

psykosociala och psykiatriska problem, uppförandestörning och inlärningsproblematik kan flera 

av ridterapeutens rörelseträningar göra stor positiv skillnad. Rörelserna påverkar hållning och 
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kroppscentrering vilket ger uppbyggnad av balans, reaktioner och reflexer. Pegasusprojektets 

ridterapeuter visar på vikten av en bra introduktion till ridterapin för klienten samt att 

dokumentation är viktig (The Pegasus Project 2005). 

4.2 Djurens betydelse i behandling 

Norling var forskare i psykologi och har utgett en forskningsöversikt om djurens påverkan på 

äldres hälsa och livskvalitet; Djur i Vården (2002). Norling (2002) har med hjälp av sitt egna och 

andra forskares reslutat kommit fram till att djur kan ha en stor betydelse och kan vara till stor 

hjälp för äldre människors hälsa. I sin forskningsrapport har Norling (2002) fokuserat främst på 

hundar och katters betydelse för äldre människors hälsa.. Detta beror på att det är lättare att ha 

hunden och katten hemma hos den äldre. Norling (2002) menar att ju mer forskning som gjorts 

kring djurens betydelse till människan, desto tydligare kan man se ett kommunikationsmönster 

mellan djuret och människan. Han menar att ett djur, till exempel en hund har förmåga att en halv 

timme innan hans husse får ett epilepsianfall kan känna av att detta kommer att inträffa. Norling 

(2002) menar att ett djur inom vården kan hjälpa människor att bearbeta sina problem. Att låta 

djur och människor få knyta an till varandra kan hjälpa oss att bearbeta otrygghet och 

relationssvårigheter (Norling 2002). 

 

4.3 Stall Frossarbo 

Sven Forsling är forskare och psykolog inom ungdomsvården. Han har skrivit boken Flickan och 

hästen. Forsling (2001) har under 1987 – 1997 intervjuat ett 40 – tal flickor som varit inskrivna 

på Stall Frossarbo (LVM- hem), om deras syn på hästens betydelse till deras behandlingsarbete. 

Flickorna som tackade ja till vård på Stall Frossarbo, tackade då ja till att delta i en 

hästskötarutbildning i olika steg. Alla flickor Forsling (2001) intervjuade menade att hästen de 

var ansvariga för under sin tid på Frossarbo hade en väldigt stor betydelse i behandlingsarbetet. 

Flickorna menade att hästen fanns där för dem som en vän, som varken kunde värdera eller 

döma. Att även få ansvar över ett stort och kraftfullt djur hjälpte flickorna att förbättra sin 

självkänsla.  Forsling (2001) drev Stall Frossarbo under de tio åren han gjorde sin undersökning, 

och menar att han kunde se en utveckling när det gäller flickornas självkänsla. Under 

behandlingen kunde Forsling (2001) se flickornas utveckling i olika steg. Stegen kallade Forsling 
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(2001) vågarsteget, maktsteget och kompissteget. När flickorna tog steget att våga innebar detta 

att man tackade ja till platsen på hemmet. När flickorna hamnade i maktsteget hade flickorna 

upptäckt att hästen gjorde som flickorna ville. Kompissteget innebar att flickan upptäckte att 

relationen till hästen och henne själv handlade om en kompisrelation, någon hon kunde lita på. 

Meningen med hästen som behandlingsmetod var att hjälpa och förändra flickornas negativa 

beteende och få flickorna att komma till insikt om att de är personer att vara rädda om och 

personer att älska (Forsling, 2001).  

 

4.4 Hästen som behandling för barn med fysiska funktionshinder 

Wingate (1982) skriver i sin rapport: Feasibility of Horseback Riding as a Therapeutic and 

Integrative Program for Handicapped Children, att ridning som terapeutiskt syfte kan erbjuda en 

säker metod hos funktionshindrade barn. Rapporten beskriver ett pilotprojekt som försökt 

förevisa möjligheten att utveckla en integration och terapeutiskt program för  handikappade barn.  

Med hjälp av hästen som behandlingsform kan barnen få en förbättrad kroppshållning, sittbalans 

och förbättrad kroppsuppfattning. Pilotprojektet var ett försök att testa genomförbarheten och 

möjligheten till att med hjälp av hästen förbättra ett funktionshindrat barns kroppskontroll. 

Projektet var utvecklat för patienter mellan 6- 16 år. Varje häst skulle ledas av en volontär/ 

terapeut och dess olika övningar utfördes när hästen antingen gick eller travade. Varje barn fick 

ett program som var strukturerat efter barnets enskilda behov. Efter projektet kunde man se en 

stor skillnad i barnens fysiska och psykiska kunskaper. Barnens familj kunde se en stor skillnad i 

dels barnens kroppshållning, men också i en förbättrad självbild. Barnen fick en styrka i sig själva 

då han eller hon kunde se att hästen hjälpte barnet att kontrollera sin egen kropp. Detta ledde till 

en styrka i barnen och de fick en bättre uppfattning om sig själva. Hästen som behandlingsform 

kan användas individuellt eller i grupp och metoden kan förbättra barn med en 

funktionsnedsättning. Wingate (1982) skriver att rapporter från bland annat Australien, Förenta 

staterna och England också visar på att ridning i terapeutiskt syfte ger en förbättrad fysisk 

kroppskontroll hos barn med en funktionsnedsättning (Wingate 1982). 
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4.5 Sammanställning av studierna 

Utifrån ovan nämnda studier kan man tydligt se dess likheter i positiva resultat oavsett om 

forskaren inriktar sig på fysisk eller psykisk ohälsa . Forskningen tyder på att djuren har en stor 

betydelse för människan. Norling (2002) och Forsling (2001) pekar på att djur kan hjälpa 

människan att bearbeta sina problem. Forsling ger exemplet att han kunde se en utveckling av 

flickors självkänsla (2001), vilket även Pegasus projektet (2005) menar. Även angående de 

fysiska resultaten är forskarna i våra presenterade studier eniga. De visar på att hästen kan 

förbättra människans kroppshållning och balans genom ridning (Wingate 1982, Pegasusprojektet 

2005). Dock ser vi en skillnad på hur forskarna presenterar hästens betydelse i sina studier. 

Norling och Forsling som inriktar sig på psykiskt välbefinnande pekar på djurets betydelse utifrån 

dess innebörd som en social varelse (Norling 2002, Forsling 2001). Wingate som utfört sin studie 

hos funktionshindrade barn lägger i kontrast mer betoning på hästens roll som en mekanik där 

rörelsen är den största tillgången i terapin (1982). I Pegasusrapporten sammanfattas hästens roll 

som en väl utbildad och trygg häst som alltid är den första medarbetaren i terapin (2005). 

5. Teoretisk referensram 
I detta kapitel redogör vi för vårt val av teoriska begrepp. Vi kommer använda begreppet 

jagstärkande. Begreppet innefattar människans olika jagfuktioner, identitet och självbild 

(Andersson 2001, s. 14). Ett annat begrepp som vi relaterar till vår studie är Empowerment. 

Empowerment i sig handlar om hjälp till självhjälp, det vill säga att göra individen starkare och få 

makt över sitt eget liv (Meeuwisse et al 2006, s. 261- 264) Avslutningsvis presenterar vi 

begreppet självkänsla som står för hur vi uppfattar oss själva (www.ne.se). Begreppen är 

relevanta i vår studie då olika befästa begrepp kan underlätta i förståelsen för hur hästunderstödd 

terapi används. I följande stycke redogör vi för dessa begrepp i ordningen jagstärkande, 

empowerment och självkänsla.  

 

5.1 Jagstärkande  

Begreppet jagstärkande kommer ursprungligen från jagpsykologin (Andersson 2001, s. 114). 

Grundaren av jagpsykologin var Freud som menade att människors psyke är uppdelat i tre 
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jagfunktioner, detet, jaget och överjaget (Payne 2005, s. 120). Detet driver oss till olika 

handlingar för att tillgodose våra behov, jaget (egot) kontrollerar detet samt sköter våra relationer 

och överjaget (superegot) kontrollerar jaget. Överjaget är de regler vi fått lärt oss så som sociala 

regler och lagar (Payne 2005, s. 120-121). 

Med hjälp av begreppet ”jagstärkare” kan klienten stärka sina jagfunktioner, sin självbild och 

identitet (Andersson 2001, s. 115). Klienten kan med hjälp av jagstärkande behandling skapa en 

bild av det egna jaget som både innehåller styrkor och begränsningar för deras identitet. 

 

5.2 Empowerment 

 I socialt arbete har empowerment setts som både en teori och en metod. Metoderna används för 

att stärka de klienter som saknar makt över sig själv. Klienten ska kunna vinna självkontroll och 

stärka sitt eget liv med hjälp av sin egen kunskap. (Meeuwisse et al 2006, s. 236). Empowerment 

i sig handlar om hjälp till självhjälp, det vill säga att göra individen starkare och få makt över sitt 

eget liv. Att använda sig av begreppet empowerment kan hjälpa klienten att se att han eller hon 

själv kan arbete med sina egna problem, att kunna stärka sig själv och få makt över sina svagheter 

(Meeuwisse et al 2006, s. 261- 264 ).  Något som är avgörande i många arbetsområden inom 

socialt arbete är uppfattningen om man ska stärka klientens självkänsla och egenförståelse för att 

de ska kunna uppnå mål som empowerment. (Payne 2008, s. 270). När man har med sig 

begreppet i terapeutiskt syfte är det viktigt att vara medveten om att detta är ett långsiktigt arbete 

för klienten att få makt över sitt egna liv. I arbete med klienter bör man också vara medveten om 

att det är klienten som sitter på den största kunskapen om problemet/situationen. Den 

professionella ska försöka utnyttja kunskapen som klienten sitter på och använda den i enlighet 

med önskemålen som klienten har för att ge klienten den styrkan som behövs (Meeuwisse et al 

2006, s. 261- 264).  

 

5.3 Självkänsla 

Begreppet självkänsla står för hur vi värderar oss själva (www.ne.se), vår självbild och hur vi 

känner en inre tillfredställelse och tillit till oss själva. Begreppet självkänsla står även för hur vi 

är, vilken självrespekt och självacceptans vi har till oss själva. En människa kan alltså ha en låg 
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eller hög självkänsla (Johnson, 2003, s. 15, Masreliez- Steen & Modig, 1982, s. 10). För att 

skaffa sig en bättre självkänsla finns två vägar. Genom att själv skaffa sig ökad kompetens kan 

självkänslan stärkas. Andra vägen till bättre självkänsla kan vara genom att få emotionell 

bekräftelse av andra (Johnson, 2003, s. 17). 

 

 

6. Forskningsdesign 

I detta kapitel redogör vi för vårt val av metod och vårt urval. Vi kommer även ge en kort 

presentation om våra informanter och beskriva hur intervjusituationen och bearbetningen av vårt 

material såg ut. Efter det följer ett stycke om trovärdigheten och pålitligheten för vår studie. 

Sedan avslutar vi med att informera om våra etiska övervägande och hur vår arbetsfördelning sett 

ut. 

6.1 Metod 

Vårt syfte och våra frågeställningar har styrt vårt val av metod. Använder sig forskaren av ett 

kvalitativt tillvägagångssätt så strävar denne efter en helhetsbild och förståelse, man vill ha en 

närhet till informationskällan (Holme & Solvang 1991, s. 13,78,95). Utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod. Vi vill i vår studie nå en 

förståelse och få en helhetsbild för hur hästunderstödd terapi som behandlingsmetod kan 

användas i socialt arbete. Kvalitativa intervjuer är en lämpig metod när forskaren vill nå 

människors åsikter, känslor och erfarenheter. Då hästunderstödd terapi fortfarande inte är en 

välkänd metod i Sverige, anser vi att det är av vikt att få ta del av professionellas åsikter, känslor 

och erfarenheter kring hästunderstödd terapi för att få en bild av hur behandlingsformen används 

i socialt arbete. Som forskare bör man ta ställning till om man tror sig kunna nå tänkta 

informanter och om man kan få dessa till att ställa upp på intervjuer (Denscombe 2009, s. 231-

233). ). Att välja en kvantitativ metod hade troligen också varit problematiskt för oss med tanke 

på svårigheten att nå tillräckligt många för studien relevanta informanter. Vi har intervjuat 

professionella personer som arbetar med hästunderstödd terapi som behandlingsmetod. Genom 

vårt förarbete har vi stött på ett antal verksamheter runt om i Sverige som på något sätt arbetar 
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med hästunderstödd terapi som behandlingsform i socialt arbete. För att vi skulle nå 

verksamheterna som arbetar med hästunderstödd terapi i olika behandlingssyften valde vi att ta 

kontakt med dessa genom mailutskick/brev och telefonkontakt. Vanliga forskningsintervjuer är 

strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Den strukturerade intervjun är 

starkt kontrollerad av forskaren. Intervjun följer strikt ett i förhand gjort frågeformulär. Den 

ostrukturerade intervjun är motsatsen till den strukturerade. Det innebär att informanten fritt få 

följa sina tankegångar (Denscombe 2009, s. 233-235). Vi använde oss av semistrukturerade 

intervjuer som är en kombination av strukturerade och ostrukturerade intervjuer (Robson 2002, s. 

278). Detta innebär att vi hade en lista med ämnen som vi skulle ta upp men sedan formulera 

följdfrågor under intervjun och vara flexibla i ordningsföljden. Med detta tillvägagångssätt hade 

informanten en möjlighet att utveckla sina tankegångar och själv styra vilka ämnen han/hon vill 

lägga störst fokus på (Robson 2002, s. 275). Hade vi använt oss av strukturerade intervjuer hade 

det kunnat begränsa möjligheten att fördjupa oss i det som informanten ansåg som viktigt. Hade 

vi valt ostrukturerade intervjuer som tillvägagångssätt så hade vi kunnat förlora möjligheten att 

påverka vilka ämnen informanten tog upp. Vi valde därför att använda oss av den 

semistrukturerade intervjuformen. Detta gav oss möjligheten att rama in intervjun och hålla 

fokus, men ändå ha lyhördhet i förhållande till hur intervjupersonen tänkte och vad hon eller han 

hade att berätta om behandlingsmetoden. Vi rörde oss inom olika områden i socialt arbete därför 

varierade tyngdpunkten i intervjun utifrån respondentens intresse och kunskapsområde. Man kan 

välja att intervjua flera människor tillsammans eller var och en för sig (Denscombe 2009, s. 235-

236). Vi genomförde enskilda intervjuer, detta dels för att våra intervjuer var utspridda över ett 

stort geografiskt område, men vi såg även flera fördelar med det så som att vi vid analysarbetet 

fick lättare att veta vem som sa vad samt att det var lättare att planera ett möte med en i taget. 

Den viktigaste anledningen till att vi valde enskilda intervjuer var dock att undvika att 

intervjupersonerna påverkade varandras svar.   

6.2 Bearbetning 

För att kunna bearbeta vårt material använde vi oss av två stycken mobiltelefoners 

ljudupptagning under intervjuerna för att kunna få fram så bra och tydligt material som möjligt 

till vår analys. Efter varje intervju transkriberade vi ljudinspelningen. Efter att vi transkriberat 

våra intervjuer har vi läst igenom hela materialet ett flertal gånger vilket Denscombe (2009, s. 
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371) menar behövs för att man som forskare ska bli förtrogen med innehållet i materialet. Att läsa 

materialet upprepade gånger är viktigt för att upptäcka om det finns några underförstådda 

betydelser i materialet eller om saker vi förväntat oss finna inte finns med, vi behöver alltså ”läsa 

mellan raderna” (Denscombe 2009. s, 372). Därefter delade vi upp den insamlade informationen i 

teman som vi sedan arbetade med, andra aspekter bortsåg vi ifrån. Detta tillvägagångssätt 

benämner Holme och Solvang  (1991 , s . 142) som en helhetsanalys.  I nästa steg gick vi 

metodiskt igenom vårt material för att utveckla de delar som vi ansåg relevanta för vårt syfte med 

studien (ibid.).   

6.3 Urval  

Så som Denscombe (2009) skriver så upplever även vi att urvalet till en kvalitativ studie, så som 

vår, inte går att förutsäga fullt ut (Denscombe 2009, s. 53). Med tanke på ett etiskt 

förhållningssätt och med respekt för klienterna valde vi att intervjua professionella personer som 

arbetar med hästunderstödd terapi. Då hästunderstödd terapi fortfarande är en någorlunda sällsynt 

behandlingsform (Håkansson et al 2008) så var vår möjlighet att välja vårt urval något begränsad.  

Vår tanke var att intervjua professionella som arbetar med hästunderstödd terapi och kan 

representera olika områden i socialt arbete där metoden används så som för psykisk ohälsa och 

fysiska funktionshinder. Detta är adekvat då professionella inom olika områden kan ge oss en 

bredare bild av hur hästunderstödd terapi används som behandlingsmetod. Då vi redan hade en 

etablerad kontakt med ett behandlingshem för flickor med psykosocial och psykosomatisk 

problematik som använde sig av hästunderstödd terapi i behandlingen så var det en självklarhet 

för oss att intervjua personalen där. På detta behandlingshem intervjuade vi två professionella 

personer som båda genomfört ridterapi utbildningen på Mittuniversitet i Östersund. För att vi 

skulle få en så tydlig och övergripande bild som möjligt intervjuade vi dels en person i 

chefposition dels en behandlare som arbetar med hästunderstödd terapi i dag. Vi tror att dessa två 

personer kan komplettera varandra och ge oss en vidare bild av hur hästunderstödd terapi 

används som behandlingsform inom just deras verksamhet. Vårt fortsatta urvalssökande efter 

verksamheter som använder sig av hästunderstödd terapi skedde genom utskick via mail/brev 

samt telefonkontakt. Då vi hade begränsade resurser så som tid och pengar var vår tanke att 

använda oss av ett bekvämlighetsurval, som innebär att man tar de först som finns tillgängliga 

(Denscombe 2009, s. 39). Vi kontaktade ett 20- tal verksamheter som vi ansåg var relevanta till 
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vår studie. Dessa fann vi med hjälp av föreningen ridterapi för alla samt Håkanssons kartläggning 

av verksamheter som använder hästen i vård och behandling. Av de verksamheter som 

presenteras i Håkanssons (2008) kartläggning var det ett flertal som inte bedriver någon 

verksamhet i dag. Vissa andra verksamheter ansåg vi inte relevanta då de inte har ett uttalat syfte 

att använda hästen som behandlingsredskap utan mer som ett djur i mängden på en lantgård.  De 

fyra verksamheter som tackade ja till att medverka i vår studie tycker vi dock representerar ett 

brett behandlingsområde, då de arbetar med hästunderstödd terapi inom olika områden så som 

psykisk och fysisk ohälsa. Detta urval anser vi gav oss tillräckligt med material för att svara på 

vårt syfte och våra frågeställningar. 

 

6.4 Intervjusituation 

Då vi utförde våra intervjuer använde vi oss av semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Vi 

intervjuade fem personer som arbetar med hästunderstödd terapi som behandlingsmetod. Under 

intervjun använde vi oss av vår redan utarbetade intervjuguide (se bilaga). Intervjuguiden består 

av frågor som är av relevans för vårt syfte och våra frågeställningar. På informanternas önskan 

genomfördes tre av våra intervjuer på deras arbetsplats, och två föredrog att träffa oss i sina hem. 

Innan vi påbörjade intervjun presenterade vi oss själva och vårt syfte med vår studie. Vi 

informerade även om sekretess och anonymitet samt att de när som helst fick avbryta intervjun. 

En bandspelare användes som hjälpmedel för att spela in intervjun och underlätta Till sist bad vi 

om tillåtelse att banda intervjun. Att använda sig av ljudinspelning under intervjun ger en mer 

exakt dokumentation där man fångar upp alls som sägs. En nackdel kan dock vara att man som 

forskare bara fångar upp de talade orden och missar de icke- verbala och kontextuella faktorer 

som uppstår (Denscombe 2009, s. 259), för att ge svar på vårt syfte anser vi dock att denna typ av 

dokumentation är tillräcklig. Att använda sig av ljudinspelning underlättar också så att forskaren 

kan koncentrera sig enbart på att utföra intervjun (Robson 2002 s. 289). Att banda intervjuerna 

gör det möjligt att vid utskriftsarbete väcka samtalet till liv och lättare kunna analysera vårt 

material (Denscombe 2009, s. 260). Innan vi utförde våra intervjuer tänkte vi igenom hur vi 

skulle ställa våra frågor till våra respondenter då vi vet att språket har en inverkan på hur 

respondenten besvarar våra frågor, därför använde vi ett lättbegripligt språk med varken några 
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ledande eller negativa ord (Robson 2002, s. 245-246, 275).   Då Kristin har en viss förförståelse 

till hästunderstödd terapi i behandlingsarbete och även känner en del av de vi tänkt intervjua, var 

Johanna den som genomförde intervjuerna på detta behandlingshem även om Kristin inflikade 

med följdfrågor. Johanna utförde även en intervju själv då hon befann sig geografiskt närmast. 

Resterande intervjuer genomförde vi tillsammans. 

6.5 Kort presentation av våra informanter  

I vår studie intervjuade vi personer med olika professioner och utbildningar. Vi har valt att 

avidentifiera våra informanter och de geografiska områdena där intervjuerna genomfördes. Vi 

anser att denna information inte är relevant eller tillför något till vår studie. Informanternas 

fiktiva namn samt presentationen av dem har gjorts med deras samtycke. 

Evelina har en heltidstjänst inom socialtjänsten men arbetar med hästunderstödd terapi vid sidan 

av. Hon har tidigare utbildad sig utomlands inom ridterapi och handikappsridning och har även 

läst antal terapeutiska kurser som bland annat KBT - Kognitiv beteende terapeut steg 1 och 

NARHA - North American Riding for the Handicapped Associtaion = Certified Advanced 

Kognitiv therapeutic riding intructor  

Ida är utbildad lärare och har läst beteendevetenskap. För närvarande studerar hon till ridterapeut 

och bedriver för tillfället sin verksamhet i en liten skala. 

Lina är utbildad ridlärare och ridterapeut. Hon arbetar som behandlare på ett behandlingshem för 

ungdomar med psykosociala och psykiatriska problem. 

Petra är utbildad sjukgymnast och arbetar på en fristående organisation vars syfte är att utveckla 

och understöda metoder och användning av ridterapi. 

Mia har en grundutbildning i psykoterapi samt en skötarutbildning och en somatisk utbildning. 

Hon arbetar som biträdande föreståndare på ett behandlingshem för ungdomar med psykosociala 

och psykiatriska problem.  
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6.6 Trovärdighet och pålitlighet 

Enligt Denscombe (2009) menar vissa forskare att begreppen validitet och reliabilitet endast hör 

samman med kvantitativa studier och att dessa begrepp inte är överförbara på kvalitativa studier. 

Detta grundas på att människors upplevelser och erfarenheter är beroende av sammanhanget och 

förändras över tid (Denscombe 2009, s. 379). Vi har trots det resonemanget valt att använda oss 

av dessa begrepp i relation till vår studie. Med begreppen validitet och reliabilitet vill man mäta 

studiens kvalitet och tillförlitlighet. Validiteten handlar om att vi genom vår studie ska svara på 

det vi har tänkt undersöka. Reliabilitet innebär att olika forskare som utför samma studie ska få 

ungefär samma resultat (Holme & Solvang 1991, s. 163-169). Denscombe (2009, s. 381) menar 

att mätningen av pålitligheten i en studie inte styrs av vilken forskare som utför studien. Det 

viktiga är att forskarna håller sig till samma tillvägagångssätt och forskningsprocess. För att detta 

ska vara möjligt har vi eftersträvat att vara tydliga med vårt tillvägagångssätt och urval. Vi anser 

dock att det kan vara svårt för någon annan att göra om studien med samma resultat då det 

handlar om ett kvalitativt tillvägagångssätt. Denscombe (2009, s. 378-379) betonar att varje möte 

mellan forskare och informant är något unikt och att forskarens involvering i intervju och analys 

kan göra det svårt för någon annan forskare att nå samma resultat. Vi strävade efter att vi båda två 

skulle vara närvarande vid samtliga intervjuer för att ta gemensamt ansvar för att hålla oss till 

vårt tänkta upplägg och vår intervjuguide. Detta fick vi dock frångå vid ett tillfälle då Johanna 

befann sig geografiskt närmast en av våra informanter. Vi anser att det är en styrka att vara två då 

vi efter intervjuerna kunnat diskutera informanternas svar och det har även underlättat i vårt 

arbete att förhålla oss kritiskt. 

Att vi dokumenterade våra intervjuer med bandinspelning anser vi stärker reliabiliteten i vår 

studie då det förhindrar att vi förvanskade informationen vi fick (Robson 2002, s. 270). Vi 

transkriberade våra inspelade intervjuer i sin helhet. Vid citat har vi dock med stöd av Holme & 

Solvangs resonemang (1996, s. 145) valt att ta bort skratt, hummande, upprepningar då det annars 

skulle ha försvårat läsningen. 

Vid utformandet av intervjuguiden lade vi även vikt på att formulera öppna frågor som inte var 

ledande eller kunde besvaras med ja eller nej. Detta stärker också reliabiliteten. 
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6.7  Etiska övervägande  

Vi är mycket medvetna om att etiska dilemman kan uppstå under vår studie. Som vi nämnt ovan 

använde vi oss av en kvalitativ metod, i det fall semistrukturerade intervjuer. Vi förde en etisk 

diskussion kring om vi skulle intervjua klienter som själva deltagit i hästunderstödd terapi. Vi 

valde att avstå från detta då vi inte vet vad en sådan intervju kan väcka för känslor hos klienterna. 

Det skulle kunna vara kränkande för deras integritet att bli intervjuade om en terapi. Denscombe 

(2009) betonar vikten av att skydda respondenterna och inte utsätta dem för någon psykologisk 

skada. Att ställa upp på en intervju ska inte innebära att respondenten riskerar att må sämre än 

vad den gjorde innan (Denscombe 2009, s. 193-197). Då en del av våra informanter önskade 

genomföra intervjuerna i sina hem fick vi tillgång till informanternas privata område som vi 

ansåg var av vikt att beakta. Detta hanterade vi genom att visa respekt och inta rollerna som 

gäster.  Som forskare bör man följa ett antal principer under intervjuns gång. Dessa principer 

kallas i sin tur för individskyddskrav som innefattar nyttjandekravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och informationskravet. Syftet med principerna är att ge normer för 

relationen mellan forskaren och respondenten vid eventuella konflikter som kan uppstå, i detta 

skede kan dessa principer vara till stor hjälp. Principerna ska vägvisa och ge oss ett underlag för 

forskaren och ett skydd för respondenterna, vilket vi använde oss av (Vetenskapsrådet). Innan vi 

startade vår intervju började vi med att informera respondenterna om syftet med vår studie, att det 

var frivilligt för den enskilde att delta och att den enskilde kunde avbryta intervjun när som helst. 

Detta kallas informationskravet. När det gäller det andra kravet, samtyckarkravet var det viktigt 

för oss att se till så att respondenterna var väl medveten om att han eller hon har rätt att bestämma 

om sin medverkan i undersökningen. Konfidentalitetskravet innefattar att respondentens 

personuppgifter förvaras så ingen obehörig kan se, man kan kalla detta för en slags sekretess. Vi 

som forskare bör avidentifiera, alltså slänga eller förstöra känsliga delar i intervjumaterialet. Det 

sista kravet, nyttjandekravet, innebär att materialet eller informationen som kommer fram under 

studien bara får användas i forskningsändamål. Här är tilliten väldigt viktig då respondenten ska 

kunna känna att informationen som kommer fram under intervjun, bara används i den studien 

forskaren utför (Vetenskapsrådet).  Kristins kännedom om de intervjuade erbjuder studien både 

möjligheter och begränsningar. Förförståelse är oundvikligt i vetenskapliga studier eftersom vi 

människor är inbäddade i sociala relationer med speciella kunskaper om omvärlden. För att 
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undvika att Kristin påverkade dessa två informanters svar så beslutade vi oss för att Johanna fick 

utföra dessa intervjuer. 

 

6.8 Arbetsfördelning 

Vi träffades för att diskutera igenom hur vi skulle gå till väga i vår studie och vilket ämne vi 

egentligen ville utforska och få mer kunskap om. När vi bestämt oss för ämnet läste vi in oss på 

olika litteratur, vilket vi gjorde på egen hand. Vad det gäller skrivandet har vi skrivit utkast på 

olika delar i uppsatsen som vi sedan överlämnat till varandra för bearbetning. Vi har varierat vårt 

arbete med att delvis sitta hemma var och en för sig och skriva, samt att sitta tillsammans för att 

sammanställa texten. Förutom en intervju som Johanna utfört själv har vi båda två varit delaktiga 

i samtliga intervjuer och vi har turats om att ha huvudansvaret för dessa. Det har varit viktigt för 

oss att vi båda varit insatta i uppsatsens alla delar för att få flyt och harmoni i texten.  Därmed 

anser vi att uppsatsen är ett resultat av vårt gemensamma arbete och det som har skrivits är vi 

båda ansvariga för.  
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7. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer vi att presentera det resultat vi fått genom de fem intervjuer vi genomfört. 

Resultatet är indelat i tre olika teman som har relevans för studiens syfte. Alla teman är i sin tur 

indelade i underrubriker. Efter varje tema gör vi en sammanfattning. Våra teman är 

behandlingstillfällen i de olika verksamheterna, den hästunderstödda terapins möjligheter och 

begränsningar samt synsätt i hästunderstödd terapi. För att analysera vårt resultat har vi utöver 

tidigare forskningsstudier använt oss av olika befästa teorier och begrepp för att underlätta i 

förståelsen för hur hästunderstödd terapi används. 

7.1 Behandlingstillfällen i de olika verksamheterna 

7.1.1 Målsättning och målgrupp 

Målsättningen med den hästunderstödda terapin skiljer sig hos de olika verksamheterna vi 

studerat beroende på vilka målgrupper de riktat sig mot och vilka professioner terapeuterna har. 

Här nedan presenteras våra informanters olika målsättning och målgrupp för att ge en tydligare 

bild av hur detta bidrar till att behandlingssituationerna kan variera.  

Ida som nyligen har startat upp sin verksamhet tycker att det skulle vara intressant att arbeta med 

pedagogiska frågor hos ungdomar. Hon är dock medveten om att marknaden inte är så stor och 

att hon inte kommer kunna välja klienter. Hon poängterar även att hon inte vill arbeta med något 

hon inte har kompetens till.  

/…fysisk funktionsnedsättning har inte jag kompetens till att arbeta med./…  /Jag är ju inte heller 

psykolog så jag går inte in på psykiska dialoger./ (Ida) 

Mia och Lina arbetar med hästunderstödd terapi på ett behandlingshem som riktar sig mot 

ungdomar med psykosociala och psykosomatisk problematik. De träffar bland annat ungdomar 

med depressioner, dåligt självförtroende och som varit utsatta för exempelvis övergrepp och 

andra trauman. Utifrån deras arbete med hästunderstödd terapi på behandlingshemmet har de som 

primär målsättning att på ett professionellt sätt hjälpa barnen att hantera sitt dåliga mående för att 

klara av att leva. Detta vill de göra med alla metoder som de vet är verksamma. De strävar efter 

att ge barnen verktyg som de kan ta med sig vidare i livet. Detta styrks i Linas citat nedan: 
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…/Målsättningen är att tillhandahålla och ge dem verktyg så att de kan gå vidare i livet…/ (Lina) 

Evelina har i sin verksamhet till största delen varit inriktad mot psykisk hälsa. Beroende på 

efterfrågan så har hon även arbetat med fysiska funktionshinder, men då har terapin räknats som 

en fysisk sysselsättning. 

/…det har varit mer inriktat på psykiskt, men folk ringer och frågar så det har funnits ett intresse, 

så lite med fysiskt med. En fysisk sysselsättning./ (Evelina) 

  Petra som arbetar med hästunderstödd terapi utifrån hennes profession som sjukgymnast träffar 

ofta klienter som har olika typer av hjärnskador som kan ha orsakats av exempelvis MS, stroke 

eller Parkinson. I hennes verksamhet är de fysiska målen för klienterna oftast de uttalade målen. 

Det första målet brukar vara att se om hästunderstödd terapi är något som fungerar rent praktiskt 

utan smärta för klienten. Sedan kan ett primärt mål vara att få bättre balans. Men även Petra berör 

den psykiska funktionen av terapin i form av motivationen hos klienten.  

 /…det brukar vara det primära målet att man ser, funkar det rent praktiskt att sitta på hästen och 

är det något som gör att du kommer vilja stiga upp ur sängen på morgonen för att åka iväg. För 

det är lite bökigare, lite kallar och lite hit och lite dit, och ibland måste man komma hit tidigt och 

så också. / (Petra) 

Sammanfattningsvis kan vi se att målsättningen med våra informanters verksamheter ser olika ut 

beroende på vilken målgrupp de inriktar sig mot samt vilken profession terapeuten har.  Utifrån 

vilka professioner terapeuterna har så anser de sig ha olika kompetens. Om man till exempel är 

utbildad till sjukgymnast så har man kompetens till att arbeta med människors fysiska hälsa. En 

sjukgymnastutbildning betyder inte att man har kompetens till att arbeta med psykisk hälsa. 

Utifrån detta så ser terapeuterna beroende på profession olika saker hos klienterna och 

inriktningen med terapin kommer därför att skilja sig. Ida som i grunden är lärare arbetar med 

psykisk hälsa hos sina klienter men hon betonar att hon inte vill gå in på psykiska diagnoser då 

hon anser att hennes kompetens brister där. Hon föredrar att arbeta med pedagogiska frågor. Mia 

som arbetar med liknande klientgrupp som Ida men har en grundutbildning i psykoterapi arbetar 

istället utifrån ett psykoterapeutiskt behandlingssätt.  
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7.1.2 Behandlingstillfällenas tidsomfattning 

Våra informanter är eniga om att behandlingstillfällena bör vara runt en halvtimme till en timme 

och vara återkommande en gång i veckan.  

/Ja det borde hålla på 1 tim, men blir oftast längre./ (Evelina) 

/Ibland tar det den timmen och ibland tar det en halvtimme beroende på dagsform./ (Lina) 

En del av våra informanter tar upp vikten av att vara lyhörd för hur länge klinterna orkar och att 

det då kan bli kortare sessioner. De belyser även att det kan vara problematiskt att begränsa sig. 

Här kan vi se att man som terapeut bör vara uppmärksam på klientens signaler och att man måste 

lära sig att planera tiden även att sessionens utformande är föränderlig under terapins gång.  

Ingen av informanterna kan ge ett svar på hur långa behandlingsperioderna brukar vara utan att 

det varierar stort och är individuellt. Detta framkommer bland annat i Petras citat:  

/Det är så otroligt individuellt./…/ Det måste få ta sin tid./(Petra) 

Så här utrycker Mia sin syn: 

/Hur är man när man är färdig? Det finns ju alltid något nytt man kan jobba med…//… man 

behöver inte vara sjuk för att ha glädje av ridterapi. Man kan också tänka friskvård…/ (Mia)  

  

7.1.3 Individ eller gruppinriktad terapi 

På frågan om våra informanter använder hästunderstödd terapi individuellt eller i grupp visar det 

sig att de arbetar till största delen individuellt vilket vi påvisar med följande resultat.  

På behandlingshemmet där Mia är biträdande föreståndare grundar man beslutet att använda sig 

av individuell terapi på att varje barn har individuella behov och att man vill bemöta detta 

professionellt. Detta framkommer i nedanstående citat: 

/Det är därför att vi vill göra det professionellt och vi vill verkligen kunna ge varje barn vad 

varje barn behöver. Annars blir det mer som en ridaktivitet tycker vi då./ (Mia) 
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Alla tillfrågade terapeuter ser dock hästunderstödd terapi i grupp som en möjlighet att till 

exempel arbeta i teambuildningssyfte med familjer och andra gruppkonstellationer.  

/Man kan också göra gruppövningar men då är det mera i teambuildingssyfte. Man kan till 

exempel jobba med en hel familj och göra något slags rollspel med hästar.//…flytta hästen från 

det ena stället till det andra med tyst kommunikation och genom att hålla varandra i händerna…/  

(Mia) 

Evelina har använt sig av gruppterapi när hon arbetat med en grupp kvinnor i 

stresshanteringssyfte. Vid dessa tillfällen hade hon en grupp med 5-6 kvinnor i sex veckor.  Även 

Petra arbetar ibland med grupper. Hon beskriver det så här:  

/Tre är max sen börjar det bli svårt./…/ Jag är inte tränad på att bemöta pedagogiskt så många 

personer./ (Petra)      

Att våra informanter belyser att metoden är användbar i så väl gruppsituationer som individuellt 

anser vi är ytterligare en bekräftelse på dess breda användningsområde. Används 

behandlingsmetoden som gruppterapi anser vi dock att man bör beakta individernas integritet. 

Vår reflektion är att det kan vara känsligt och utlämnande att påvisa sina svagheter vilket blir 

öppet att beskåda för övriga gruppmedlemmar i kommunikationen mellan klient, häst och 

terapeut.  

7.1.4 Terapisessionen 

Hur ett hästunderstött terapitillfälle kan se ut varierar beroende på målgruppen, situationen och på 

vad det är för klient och terapeut.  Två av våra informanter beskriver det så här i följande citat: 

/Hos oss betyder till exempel inte ridterapi att du rider utan det handlar om att använda sig av 

hästen och det som finns runt i kring hästen för att hitta sig själv för att få ett bättre mående, för 

att våga prata. Och allting är beroende av vad det är för klient och vilken terapeut det är./ (Mia). 

/Det ser ju jätte olika ut för mig, och säkert för alla andra också/../Men oftast är det dagsformen 

som avgör vad vi ska göra…/ (Lina) 
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Våra informanters erfarenheter delas här med de ridterapeuter som ingick i pegasusprojektet 

(2005). De menar att ridterapeuten måste se till den enskildes behov och utarbeta sessionerna 

efter klienten och deras dagsform (The Pegasus Projectet 2005). 

 Ida som har en relativt nystartad verksamhet berättar att hon snart kommer att ha hästunderstödd 

terapi med två barn som redan är hästvana och har en häst hemma. Hon kommer då att göra 

övningar med barnen som de sedan kan praktisera hemma. I dessa situationer kommer även 

barnens mamma befinna sig på plats tillsammans med Ida och barnen. Ida kommer sedan att 

arbeta med ett barn i taget och under tiden får både mamman och det andra barnet titta på. Ida 

menar att man som behandlare får lägga övningarna och även samtalen på en helt annan nivå när 

man arbetar med barn än i arbetet med vuxna. 

/Men ett behandlingstillfälle beror på klienten.. Nu ska jag ha två barn som är hästvana, jag ska 

göra övningar med de som de sedan kan ta med sig hem, de har då en häst hemma. Dessa barn 

är så små. så här får jag lägga övningarna och samtalen på en annan nivå/…/ jag kommer nu ha 

mamman och båda barnen med under behandlingen/…/ så mamman och det andra barnet får 

titta på…/ (Ida) 

Mia pekar nedanstående vidare på hur en terapisession kan se ut och vilken betydelse hästen i 

rörelse kan ha för klienten: 

/Vad man vet så är det till exempel att om en människa är deprimerad så märks ju det i kroppen 

att man blir långsam, allting blir långsamt, tarmfunktionen, man kan bli förstoppad, man rör sig 

långsamt, man pratar långsamt, och så. Det man vet är att fysisk rörelse är bra. Man kan ju lura 

kroppen att fungera på många sätt, det finns många sätt att angripa problemet och rörelse är ett. 

Ibland orkar man inte röra sig själv men får man då sitta på en häst, känna hästen, hur den rör 

sig, ger samma effekt…/ (Mia) 

 

I pegasusprojektet lyfts betydelsen av den sociala träningen i stallmiljön och med hästen.  

Ridterapeuterna som deltog i pegasusprojektet pekar på de tillgångar till träning som miljön i 

stallet utger (The pegasusproject 2005). Utifrån våra informanters svar kan även vi se att 
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hästunderstödd terapi inte enbart innebär att klienten ska vara uppe på hästen utan att det är lika 

betydelsefullt att arbeta med klienten på marken tillsammans med hästen. Evelina föredrar att 

arbeta på marken då hon tycker att man får fram mer att arbeta med. Hon ger ett exempel från ett 

minnesvärt terapitillfälle i följande citat: 

/En kvinna/…/ som jag gjorde en övning med, där hon skulle bygga sitt hus/…/ hon skulle bygga 

en bana, sen fick hon göra en lista på 5 eller 10 saker hon upplever är svårt för henne runt 

hennes hem. Ur listan fick hon välja tre saker. Då valde hon ekonomi prestationsångest och att 

någon skulle bryta sig in i hemmet. Tre hästar som jag har, så valde hon vilken av hästarna som 

skulle vara vem, en ekonomi, en prestationsångest och en inbrottstjuv. Sen så byggde vi upp tre 

matlådor, en med havre, en med morätter och en med hö. Hon måste ju vakta sitt hus. Så hon 

skulle så hålla koll på hästarna. Då såg jag direkt att hon höll koll på två av hästarna, den men 

ekonomi och inbrottstjuven. Den hästen som var prestationsångesten, ja den stod hela tiden inne 

i huset och åt maten. Här kunde jag då prata med kvinnan… Att de visade sig att just detta var en 

av de största problemen i hennes vardag. Prestationsångesten… Hon kände inte prestationen 

som farlig utan de andra två var ett hot. Så det var ju så vi upptäckte problemet med 

prestationsångesten…/ (Evelina) 

I kontrast till hur Evelina arbetar ser Lina att det kan vara ett starkt verktyg att ha klienten på 

hästen under terapisessionen. Hon ger följande exempel här nedan: 

/ … att sitta direkt gränsle över en häst för en flicka som har blivit övergreppad då till exempel, 

är ganska jobbigt och tufft/…/Det går alltså att läsa av, till exempel, om en flicka förnekar att 

hon blivit övergreppad så kan man faktiskt se det ganska tydligt genom hur de kan hantera att 

sitta på den här hästen utan sadel. Man ser hur hon kan använda sitt bäcken om hon är rörlig i 

sitt bäcken eller om hon är stel. Om man är rörlig och kan påverka hästen med sitt bäcken, vilket 

är grunden i all ridning, men det går vi inte in på, men med det kan man läsa jätte, jätte mycket 

på./ (Lina) 

Återigen så skiljer sig terapeuternas arbetssätt åt. Detta kan grunda sig i vad informanterna tar 

upp om betydelsen av den aktuella situationen och vad det är för klienter. Som vi nämnt tidigare 

påverkar terapeuternas profession, erfarenhet och kunskap hur deras arbetssätt ser ut. Det går inte 

att säga vad som skulle kunna vara rätt eller fel eller vilket tillvägagångssätt som är det mest 
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effektiva. Vi kan bara förmedla den bild våra informanter gett oss. Det troliga är att 

informanterna utifrån sina kunskaper och erfarenheter arbetar på det sätt som de finner bäst och 

då även blir det mest effektiva. Som behandlare anser vi att man måste vara säker i det man gör 

och genom erfarenheter och intuition välja ett tillvägagångssätt som de finner lämpligt och där 

klienten och behandlaren känner sig trygga.  

Det har även visat sig i vårt resultat att beroende på klienter och terapeuter så skiljer sig 

utrustningen på hästen i terapisessionen. Petra som arbetar med fysiska funktionshinder använder 

sig av sadel av säkerhetsskäl för att klienten ska kunna balansera upp sig och bli en mer 

självständig ryttare. I skillnad till detta så anser Lina och Mia att användandet av sadel ibland 

hindrar kontakten med hästen som kan ha betydelse då man vill komma åt klientens känslor och 

även kunna se om klienten är rörlig i sitt bäcken. De vill att klienten ska kunna känna värmen och 

närkontakten som hästen ger.  

7.1.5 Sammanfattning över behandlingstillfällena i de olika verksamheterna 

Utifrån vår frågeställning kring hur ett behandlingstillfälle med hästunderstödd terapi kan se ut 

fick vi ett brett svar från våra informanter Hur vida våra informanters målsättning och målgrupp 

skiljer sig åt styr vidare hur ett behandlingstillfälle utformas och kommer att se ut. Om 

behandlingen sker individuellt eller i grupp varierar också. Informanterna är eniga i svaret om 

behandlingstillfällets tidsomfattning. De anser att en terapisession bör pågå mellan en halv timme 

till en timme beroende på vad klienterna orkar och vara återkommande en gång i veckan 

 

7.2 Den hästunderstödda terapins möjligheter och begränsningar 

7.2.1 Den hästunderstödda terapins möjligheter  

Våra informanter är enhetligt överens om att hästunderstödd terapi har många fördelar som 

behandlingsmetod. Att hästen finns där som en tredje part i behandlingen är något de alla känner 

att de har nytta av i olika bemärkelser.  Det är hästen som alltid är den första medarbetaren i 

terapin.  
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 /Jag kommer även att tänka på att det inte bara är terapeuten och klienten, utan en tredje part. 

Hästen då, man har hästen att fokusera på, man utgår från hästen och sen med hjälp av den 

komma in på problemen. De blir inte samma situation som när man sitter i ett rum med en 

psykolog…./ (Ida). 

/Det går att använda hästarna för att avdramatisera diskussioner som annars hade varit svårare 

att komma in på./ /…mera okej med häst för att de har inga krav eller de har inga förutfattade 

meningar eller kommer säga dumma saker, eller tänka dumma saker eller säga saker bakom 

ryggen sen./ (Lina) 

I ovanstående citat nämner två av våra informanter att hästen har en betydelsefull roll då den 

öppnar upp för en naturlig ingång i samtal om problem som annars hade varit svåra att komma in 

på. Ida pekar även på att hästen blir något annat att fokusera på som klienten inte hade haft i ett 

traditionellt samtalsrum. Lina framhåller hästens betydelse för klienten då den inte kan vara 

dömande eller falsk.  

Vi upplever att dessa två informanters uttalande är likartade. De framhåller båda att hästen genom 

sin roll som tredje part i behandlingen bidrar positivt till behandling av klienter då det blir lättare 

att börja samtala om känsliga ämnen. Den här möjligheten är en skillnad gentemot den 

traditionella terapisituationen som uppstår då klienten träffar en psykolog i ett samtalsrum. 

Forsling (2001) skriver att flickorna som var inskrivna på LVM- hemmet stall Frossarbo menade 

att hästen fanns där för dem som en vän, som varken kunde värdera eller döma. Som ett steg i 

utvecklingen hos flickorna på stall Frossarbo nämner Forsling kompissteget, som symboliserar 

den fas då flickorna kom till insikt om att hästen var någon hon kunde lita på. Vi ser ett samband 

i Forslings studie och våra informanters resonemang kring styrkorna med hästunderstödd terapi 

som behandlingsmetod. Då hästen är ett djur, säger den inga dumma saker, sviker inte och finns 

alltid där för klienten, den blir alltså lättare att lita på. Även i Pegasusprojektet (2005) beskrivs 

hästens roll som en utbildad och trygg häst som alltid är den första medarbetaren i en ridterapi. 

Trots att användningsområdena av hästunderstödd terapi hos de professionella vi intervjuade 

skiljer sig åt och de arbetar med olika inriktningar så tar de i vissa fall upp liknande fördelar. De 
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redogör mycket för möjligheten att använda hästen som en spegel. Detta framkommer via 

intervjuerna bland annat i följande citat. 

/Hästen speglar människan på olika sätt, hästar ser hur vi känner och mår.. det ser hästen./ 

(Evelina)  

/Sen finns det ju system, om hästen gör si så kanske det blir så, att man får feedback på sin egen 

kropp… tryckte jag verkligen med benet där..? Ja, men hästen flyttade ju sig, alltså måste jag ha 

gjort något./ (Petra). 

I följande citat ger Lina ett exempel som vi anser går att koppla till hur hon använder hästen som 

en spegel: 

/En flicka med ångest kan oftast inte komma upp på hästryggen för att hästen inte släpper upp 

dem. Den känner ju av dina känslor. Det är det som är så coolt. Man kan inte ljuga för hästen. 

Om du försöker se väldigt avslappnad ut och tänker att jag ska upp på den här hästen men inom 

dig så bara bankar hjärtat och det bara kryper i dig och du mår skit dåligt men du visar inte det 

här utåt så känner hästen ändå vad det faktiskt är du känner och vill./ (Lina) 

Att använda hästen som exemplet ovan tycker vi bör kopplas till Norlings (2002) diskussion om 

kommunikationsmönstret. Han menar att desto mer forskning som gjorts kring djurens betydelse 

till människan ju tydligare kan man se ett kommunikationsmönster mellan djur och människor 

(Norling 2002). Hästen kan känna av en människas sinnestämning och spegla detta i sitt eget 

beteende så att terapeuten och i vissa fall även klienten, om denne är omedveten, blir medveten 

om sina känslor. Detta anser vi är en form av kommunikation i likhet med det Norling tar upp.  

I intervjun med Petra som är sjukgymnast framkommer det att hennes klienter tränar på sin 

kroppskontroll för att kunna påverka hästen och det i sin tur ger en bättre kroppskontroll även på 

marken.  

/Det blir en kedja och de flesta säger också att de upplever plötsligt att de går mer balanserat att 

de hittar en bättre gångmetodik. Att det är så tydligt att de känner sig så starka, mer upprätt, 

mjukar i kroppen och…/(Petra) 
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Wingate (1982) genomförde ett pilotprojekt som var ett försök att testa genomförbarheten och 

möjligheten till att med hjälp av hästen förbättra ett funktionshindrat barns kroppskontroll. Han 

menar att man med hjälp av hästen som behandlingsform kan få en förbättrad kroppshållning, 

sittbalans och förbättrad kroppsuppfattning. Vi anser att Wingates resonemang styrker Petras 

erfarenheter.   

 

Både Petra och Lina pekar på den positiva betydelsen av att de med hjälp av hästen som ett 

redskap i behandlingssituationen får tillgång till ett rörelsemönster. Petra som arbetar med 

hästunderstödd terapi utifrån en sjukgymnasts perspektiv träffar klienter som har olika typer av 

hjärnskador som kan ha orsakats av exempelvis MS, stroke eller Parkinson. I hennes arbetssätt 

har hon nytta av hästens rörelsemönster då detta gör att klienten får lättare att träna på rörelser.  

/…det är lättare att träna på rörelser då det redan finns en rörelseproduktion igång./ (Petra) 

Lina som arbetar som behandlare på ett behandlingshem för ungdomar med psykosociala och 

psykosomatiska problem träffar klienter med mycket trauma, depressioner, dåligt självförtroende 

med mera. Lina tycker att hon har glädje av att hästen ger henne ett rörelsemönster så att de 

tillsammans kan nyttja det när klienterna bland annat får träna på medveten närvaro. Hon menar 

att detta ger klienten någonting att vara uppmärksam och fokuserad på. Detta kan vara mycket 

krävande för klienten men nog så värdefullt. 

/ ...jag jobbar ju med medveten närvaro bland annat… Jag har glädje av hästen genom att den 

ger mig en känsla eller ett rörelsemönster eller att den gör någonting som flickan kan 

uppmärksamma på. Flickan behöver tänka att jag är här och nu om hon vill att hästen ska gå till 

exempel, så måste hon vara medveten för att få hästen att gå. Om man inte vill det i sig själv så 

får man inte hästen till att gå…/(Lina) 

Detta ser vi som ett exempel på att hästens positiva betydelse i hästunderstödd terapi kan vara 

densamma för terapeuterna även om deras professioner och användningssyften skiljer sig åt. I 

detta exempel är det hästens rörelsemönster som våra informanter ser som en positiv tillgång i det 

terapeutiska arbetet med så väl fysisk som psykisk ohälsa. I arbetet med fysiska funktionshinder 

ger hästens rörelsemönster klienten en möjlighet att genom träning få en bättre kroppskontroll. I 
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arbetet med psykisk ohälsa ger hästens rörelsemönster klienten och terapeuten en chans att arbeta 

med medveten närvaro vilket i sin tur kan vara värdefullt för klienten i vardagliga situationer.  

 

7.2.2 Den hästunderstödda terapins begränsningar 

Våra informanter som inom olika områden arbetar med hästunderstödd terapi tar alla upp 

säkerhetsrisken som en möjlig begränsning med behandlingsformen. Detta framkommer i olika 

uttalande både med inriktning mot klientens samt hästens säkerhet.  

/Hästen är ett stort djur som kan vara farligt, en riskfaktor hos personer som inte är medvetna 

om dessa riskfaktorer. Hästen kan ju också bli känslig och reagera./  (Ida) 

/… det är väl alltid en risk att använda djur.  Både för djuret och för flickan. Alltså ur ett 

säkerhetsperspektiv./ (Lina) 

Då våra informanter tar upp ett säkerhetsperspektiv utifrån hästen tar även det lite olika 

riktningar. Evelina ger oss ett exempel då en klient utsatt hästen för fysiskt obehag. Mia tar upp 

betydelsen av att tänka på hästens mentala och psykiska välbefinnande.  

/När jag kom närmare såg jag att flickan då, med en funktionsnedsättning, bet i hästen./ 

(Evelina) 

/Alltså man måste ju även vara väldigt rädd om hästen. Därför att om man jobbar djupt med de 

här barnen med känslor och så, så känner hästarna av det för de blir lyhörda av det./…/ Hästen 

kan bli lite trött och om det är barn som har ångest eller mycket ilska eller andra affekter./  (Mia)  

Lina ger också ett exempel då hon pekar på att man som ridterapeut kan komma att bli tvungen 

att göra ett övervägande huruvida man ska sätta klienten eller hästen i första rummet.  

/På min förra arbetsplats hade vi en tjej som bara slängde sig av hästen, och då red hon själv, så 

när hon slängde sig av hästen och lämnade den så var den ju fri då. Så då blev jag ju tvungen att 

ta hand om hästen först, innan jag kunde gå ner och fråga vad som händer. Det blir ju en risk 

man får ta. Om flickan väljer att lämna en terapisession så får jag ju ändå värna om hästen först. 
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Det kanske låter helt fel, men så måste jag tänka, för jag kan inte lämna en häst helt själv och lös 

ute i skogen./(Lina) 

Här kan vi utifrån våra informanters redogörelser se att hästunderstödd terapi har en begränsning 

som inte finns i andra terapier. Vi anser att den professionella behandlaren har ett större ansvar 

här då denne även måste ta hänsyn till hästen och hur den fungerar. Detta menar vi även kräver 

att behandlaren har en ännu bredare kompetensbild som än vid klassiska terapier. Terapeuten bör 

besitta ett gott kunnande om hästar för att terapin ska anses säker för både hästen och klienten. 

Petra och Lina tar även upp den ekonomiska aspekten som en begränsning då de menar att det är 

en kostsam behandling. 

/…att man inte har råd med hästar. Inte har en häst som passar klienten./ (Petra) 

/Självklart skulle jag även önska att det fanns ridterapi på fler ställen, men det är kanske svårt att 

ordna, då det är en metod som kräver kostsamma saker och tar mycket tid och energi./ (Lina)  

Petra som är sjukgymnast anser inte att terapin är tillgänglig för alla då hon menar att övervikt 

hos klienten kan begränsa möjligheten.  

/Det är om man är väldigt överviktig för jobbigt för hästen. Så det är inte en terapi för 

alla./(Petra) 

 

Detta uttalande var något som stack ut i vårt resultat. Anledningen är troligen skillnaden på 

betydelsen av behandlingen utifrån inriktningen på klienter och den professionellas bakgrund och 

mål. Då Petra arbetar utifrån sin profession som sjukgymnast och är inriktad på fysiska 

funktionshinder är den främsta betydelsen av hästen dennes rörelsemönster och hon har alltid sina 

klienter sittande på hästen. Våra övriga informanter är öppna för, och en del föredrar, att ut ifrån 

deras professioner arbeta med klienten på marken. I dessa fall är vikt inget problem. Så av denna 

anledning ser vi inte viktproblemet som en begränsning till behandlingsmetoden i helhet.  
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7.2.3 Sammanfattning av den hästunderstödda terapins möjligheter och begränsningar. 

En av våra frågeställningar var att undersöka vad professionella i olika verksamheter anser att 

hästunderstödd terapi har för möjligheter och begränsningar som behandlingsform inom socialt 

arbete. Det genomgående svaret är att det är en möjlighet att som terapeut ha tillgång till en häst 

som en tredje part i behandlingen. Hästen bidrar med så väl ett ovärderligt rörelsemönster som en 

spegel av hur individerna mår och vad de gör. Att naturligt kunna komma in på känsliga 

samtalsämnen är något som också framkommer som en fördel. Detta kan knytas till hur Norling 

(2002) menar att användandet av djur i vården kan hjälpa människor att bearbeta sina problem. 

Norlings studie är dock inte gjord på hästar. Som en begränsning med hästunderstödd terapi 

nämns det ekonomiska dilemmat med att behandlingen är kostsam samt att man måste tänka ur 

ett säkerhetsperspektiv både utifrån klienten och hästen.  Sammanfattningsvis kan man utifrån 

våra informanters svar säga att möjligheter och begränsningar de anser att behandlingsformen har 

är relativt lika även att klienterna de arbetar med har skilda problem och behandlarna olika 

professioner, erfarenheter och målsättningar med sina verksamheter. 

 

7.3 Synsätt som används i relation till hästunderstödd terapi 

7.3.1 De professionellas teoretiska koppling till hästunderstödd terapi  

7.3.1.1 Hanteringen av känslor och negativa beteendemönster 

Våra informanter nämner flera olika teoretiska utgångspunkter så som, anknytningsteori, 

KASAM, rörelsemekanik och även vikten av att ha ett djuretiskt perspektiv. 

Återkommande under våra intervjuer är arbetssättets likhet med det teoretiska perspektivet KBT, 

kognitiv beteendeterapi. I den kognitiva teorin utgår man från våra tankar, känslor och vårt 

handlande. Inom den kognitiva teorin är det människans inre arbetsmodeller som är intressanta 

(Jerlang 2005, s. 247- 267). Idag används oftast teorin vid behandling av människor med negativa 

beteenden. Beteendeterapin kallas KBT, kognitiv beteendeterapi. I terapin hjälper man klienten 

att arbeta bort det negativa beteendemönstret för att i sin tur konstruera ett nytt reaktionsmönster 

hos personen (Jerlang 2005, s. 199) 
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 KBT är den teori som vi främst tycker att våra informanter använder sig av i sitt arbete med 

hästunderstödd terapi. Följande citat styrker ett kognitivt arbetssätt: 

 

/Sen är det ju det här med känslor, att vi jobbar med hur man ska hantera dem i olika 

situationer…/ (Lina) 

 

/Man kan spegla beteende med hjälp av hästen.../ (Petra)  

Utifrån Lina och Petras ovanstående citat ser vi en koppling med ett kognitivt arbetssätt. Båda 

informanterna beskriver att man med hjälp av hästen speglar klientens beteenden och känslor. 

Där av tror vi att klienten kan bli medveten om sitt handlande och utifrån det arbeta fram en 

lösning i form av nya tankemönster tillsammans med terapeuten. 

I nästkommande citat menar Mia att hästunderstödd terapi är en behandlingsform som knyter 

ihop många olika teoretiska perspektiv så som i en kedja. I denna kedja styrker hon bland annat 

kognitiv beteende terapi och specificerar då även DBT som en relevant teori för metoden.  DBT , 

dialektiskt beteende terapi, är en utvecklad metod i kognitiv teori. Detta är en inriktning där man 

fokuserar mer på betoningen mellan balansen att acceptera verkligheten som den är, och 

samtidigt arbeta för nödvändiga förändringar (Linehan 2000). 

 

/Vi tänker så här med ridterapin då, vi använder ridterapin för att knyta ihop saker och ting, vi 

ser det som en kedja. Du har KPT,KBT, DBT, anknytningsteori, rörelse, hur hjärnan ser ut./ 

(Mia)  

 

I följande citat ger Evelina ett fall där vi anser att tillvägagångssättet i behandlingssituationen är 

ett exempel på hur hon för in ett kognitivt tankesätt i behandlingen. 

/Man kollar på hästen, hur en häst löser problemet, då ska ungdomarna se hur vi människor 

löser problemen. Då gör vi olika övningar för att lära och förstå/…/ Ändra negativa tankar /…/ 

man ska se hur man kan tänka annorlunda i stället. Göra övningar för att se, prata om hur man 
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bör göra för att lösa problemet/…/att man själv kommer fram till hur jag vill lösa detta och att 

jag vill lösa det…/ (Evelina) 

 

I ovanstående exempel menar Evelina att klienten med hjälp av att titta på hur hästen löser 

problem blir medveten om sina tankar och problemlösningsstrategier. Utifrån detta kan man gå 

vidare med att skapa ett nytt tankemönster hos klienten genom att utföra olika övningar samt 

prata om dessa och hur man på ett bättre sätt kan lösa problemet. På detta sätt arbetar terapeuten 

med att få bort det negativa beteendemönstret hos klienten och i stället skapa ett nytt 

reaktionsmönster, vilket som är tanken med just KBT (Jerlang 2005, s. 199).  

Målet måste vara att på bästa sätt komma åt klientens problem och hur man kan arbeta bort dessa 

negativa delar. Lina menar att man som behandlare bör utnyttja den information som kommer 

fram under hästunderstödd terapi och sedan sammankoppla detta till klientens vardag. Att arbeta 

med medvetandet och känslor kring hur klienten kan hantera dessa i olika situationer är enligt 

Lina en av de viktigaste betydelserna med hästunderstödd terapi. Dock är vissa känslor medfödda 

och svårare att arbeta bort gentemot att vissa är reglerbara.  

/Vissa känslor är man födda med och vissa kan man reglera men vissa kan man inte…/ (Lina) 

Åter igen kan vi knyta informanternas utsagor till KBT och DBT då det är viktigt att skapa nya 

tankemönster. Vi kan även knyta de ovanstående citaten till begreppet kognition. Kognition är 

människans inre arbetsmodell och handlar om hur vi tolkar, upplever och tänker. Arbetsmodellen 

fungerar som ett slags schema inom oss, som vi följer, detta schema kan vara antingen positivt 

eller negativt. Om en människa har negativa tankar och känslor inom sig kan detta leda till att 

personen handlar på fel sätt i situationer med andra människor (Jerlang 2005, s. 247- 267). Då 

kan man genom att arbeta med den inre arbetsmodellen ändra de negativa tankarna till något mer 

positivt. 

7.3.1.2 Det djuretiska perspektivet 

En av våra informanter, Ida, tog upp ett annat perspektiv som hon anser är viktigt att ha med i 

behandlingen. Det djuretiska perspektivet. Man bör tänka på hästen, att hästen måste få en 
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valmöjlighet, precis som klienten. Om hästen inte vill bli fastbunden måste man respektera detta. 

Ida anser att det är lika viktigt att lyssna på hästen som på klienten. 

/ men även ett djuretiskt perspektiv. Hästen måste ha en valmöjlighet precis som klienten/…/vill 

inte hästen kanske man måste göra de som hästen vill/…/ de är viktigt att se på hästen/ (Ida) 

Detta resonemang knyter vi till det säkerhetsperspektiv som flera av våra informanter tar upp som 

en svaghet med behandlingen. Om man inte lyssnar på hästens signaler kan hästen reagera på 

oväntat sätt, detta kan i sin tur leda till att både hästen och klienten kommer till skada. 

 

7.3.2 Vår teoretiska koppling till hästunderstödd terapi 

 

7.3.2.1 Jagstärkande behandling för en bättre självkänsla  

Utifrån informanternas berättelser har vi gjort en sammankoppling med Freuds begrepp 

jagstärkande och begreppet självkänsla. Under denna rubrik påvisar vi detta genom att analysera 

informanternas citat. 

Petra tar upp vikten av att sätta upp ridmässiga mål och på detta sätt öka svårighetsgraderna i 

själva aktiviteterna: 

 

/Det kommer man ganska snabbt över till, att vilja bli bättre ryttare att börja sätta upp 

ridmässiga mål men alltså jag vill också att de ska bli bättre ryttare för då kan jag hela tiden öka 

svårighetsgraden också i själva aktiviteterna och då kanske jag ligger kvar i de här mer 

träningsmålen medan de då är helt koncentrerade på själva ridningen. Men det gör ju inte att 

träningsmålen inte är kvar utan vi de tränar ju som sjutton på sina kroppskontroller för att kunna 

påverka hästen och det i sin tur ger ju bättre kroppskontroll på marken också. / (Petra) 

Petra beskriver att klienterna ganska snabbt lämnar sina fysiska mål med hästunderstödd terapi 

och går över till att fokusera på att bli en bättre ryttare samtidigt som hon som terapeut bibehåller 

de fysiska målen i sin planering. Om klienterna blir motiverade och börjar sträva efter att bli en 

bättre ryttare och på så vis når upp till planerade mål tillsammans med behandlaren kan detta 

medföra att klienten blir jagstärkt och få en bättre självkänsla. Vi tror att klienten på detta sätt 

kommer att stärka sin tro till sig själv och att det i sin tur bidrar till en jagstärkning. Begreppet 
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jagstärkning omfattar människans psyke som delas in i tre jagfunktioner, detet, jaget och 

överjaget (Payne 2005, s. 120). Klienten kan med hjälp av jagstärkande behandling skapa en bild 

av det egna jaget som både innehåller styrkor och begränsningar för deras identitet (Andersson 

2001, s. 115).  Petra menar att klienterna får en bättre kroppskontroll trots att de är mer fokuserad 

på ridmässiga mål. När klienterna utvecklas ridmässigt så utvecklas även deras kroppskontroll på 

marken vilket vi tror stärker klientens ”jag”. Att klienten får känna att den når upp till utsatta mål 

och klarar av att hantera nya utmaningar är ett sätt att öka sin kompetens vilket kan göra att 

självkänslan stärks (Johnson, 2003, s. 17).  Detta kan skapa en trygghet som klienten kan ta med 

sig in i nya situationer och utmaningar. Då ridning används på flera olika sätt kan klienten även 

känna en styrka i sitt eventuellt nyfunna intresse. Hästunderstödd terapi kan ge nya infallsvinklar. 

Klienten kan till exempel lyckas prestera på hästryggen och denne kan då genom sin terapi få ett 

gemensamt intresse med andra som har ridning som fritidsintresse. Även detta anser vi kan bidra 

till jagstärkning. 

 Idas berättelse i följande citat anser vi, även den, bekräftar att man kan knyta ihop 

hästunderstödd terapi med jagstärkande behandling och förstärkt självbild. 

/Det kan betyda mycket för en klient att hästen kommer till dig. Hästen kan också visa att den ser 

att du bär på något, man kan se att hästen känner av att hästen reagerar på att du döljer något, 

då kan man prata om de eller hitta en öppning./.../ Hästen är inte farlig att krama, den har inga 

krav på att bli kramad, så de kan man också jobba med…/ (Ida)  

I Idas berättelse belyser hon styrkan klienten kan få i mötet med hästen. Att hästen 

uppmärksammar klienten och kommer till klienten utan att ställa krav tror vi kan ge en 

jagstärkning hos klinten. Genom att hästen kommer fram får klienten känna sig sedd och 

betydelsefull genom emotionell bekräftelse, vilket ökar självkänslan och fungerar jagstärkande 

(Andersson 2001, s. 115 & Johnson 2003, s 17). Vi tror att alla människor mår bra av att blir 

sedda och får känna sig vikig för någon. Har man blivit sviken kan detta vara svårt att reparera 

och bygga upp ett nytt förtroende för människor. Genom att hästens relation är kravlös, och 

uppmärksammar klienten samt visar att den bryr sig kan detta hjälpa klienten att inse att denne är 

betydelsefull. Detta tror vi stärker klientens självkänsla och självförtroende.   



40 

 

Utifrån ovanstående resonemang kan ses en likhet med Forslings (2001) undersökning där även 

han lyfter det teoretiska begreppet självkänsla. Han menar att de flickor som fick genomgå 

hästunderstödd terapi på Stall Frossarbo förbättrade sin självkänsla. Att få ta ansvar över ett 

kraftfullt djur som varken dömer eller sviker, stärkte flickornas självbild och självförtroende 

(Forsling, 2001). 

 

7.3.2.2 Självhjälpen i hästunderstödd terapi 

En av våra informanter, Evelina, tar i följande citat upp hur viktigt det är att låta klienten själv ta 

kontrollen och hitta lösningen till sina problem. Detta knyter vi till begreppet Empowerment men 

även begreppet självkänsla. 

/ När en människa tappar kontrollen är det värsta som finns att någon annan kliver in och 

bestämmer/.../ Låta klienten ta kontrollen, inte jag/…/det är jätteviktigt/…/ visst är det jobbigt då 

jag har massa idéer men ändå måste klienten hitta lösningen själv, komma fram till 

lösningen/…/” (Evelina) 

 När man använder sig av begreppet empowerment i arbete med klienter bör man som behandlare 

ha med sig att det alltid är klienten som sitter på den största kunskapen om problemet/situationen. 

Som professionell bör man nyttja kunskapen som klienten sitter på och använda den i enlighet 

med önskemålen som klienten har till lösningen (Meeuwisse et al 2006, s. 261- 264).  Detta anser 

vi är precis det Evelina tar upp i ovanstående citat då hon beskriver ett av sina tillvägagångssätt i 

arbetet med klient och häst. I terapeutiskt syfte innebär det att klienten ska kunna vinna 

självkontroll och stärka sitt eget liv med hjälp av sin egen kunskap. (Meeuwisse et al 2006, s. 

236). Detta kan leda till en inre tillfredställelse och tillit till sig själv, vilket är en del i vad 

Johnson (2003 s. 15) tar upp som viktigt för en högre självkänsla. Att ha empowerment som ett 

teoretiskt grund i terapin är ett långsiktigt arbete för klienten (Meeuwisse et al 2006, s. 261- 264). 

 

7.4 Sammanfattning av de teoretiska perspektiven 

Sammanfattningsvis kan vi nu konstatera att den mest relevanta teorin som informanterna knyter 

an till sina verksamheter är KBT, kognitiv beteendeterapi. Det har dock endast varit vissa av våra 
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informanter som uttalat att de använder sig av metoden. Men för oss har kopplingen till KBT 

samt även begreppet kognition varit tydlig vid flertalet intervjuer. Detta har vi pekat på i 

ovanstående kapitel. Vi anser även att teoretiska perspektiv och begrepp som Empowerment, 

jagstärkande och att arbeta för en bättre självkänsla går att knyta an informanternas arbetssätt till. 

Genom att analysera hästunderstödd terapi med hjälp av kända teorier och begrepp vill vi öka 

förståelsen för hur hästunderstödd terapi kan användas för att nå positiva effekter inom socialt 

arbete.  

 

8. Avslutning 

Under den här rubriken presenteras först en kort sammanfattning som följs av en diskussion kring 

våra reflektioner och funderingar som väckts under studiens gång. Där efter kommer ett avsnitt 

om tillvägagångssättet med vår studie. Avslutningsvis kommer vi ge förslag på framtida 

forskning inom ämnet.  

8.1 Sammanfattning av vår studie 

Hästunderstödd terapi är en relativt ny behandlingsmetod i Sverige där hästen är ett hjälpmedel 

till klienten. I dagsläget används metoden i flertalet länder och är där en mycket uppskattad 

behandlingsform. Trots det är de verksamheter som använder metoden i Sverige ett begränsat 

antal och forskning samt utvärdering är bristfällig. Vårt syfte har varit att studera hur 

hästunderstödd terapi används inom socialt arbete i Sverige. Vi ville undersöka hur professionella 

i några olika verksamheter inom socialt arbete använder sig av behandlingsformen. Vi hade som 

utgångspunkt att ta reda på vad professionella som arbetar med hästunderstödd terapi anser att 

metoden har för möjligheter och begränsningar som behandlingsform. Vi ville även ta reda på 

vilka synsätt som används i relation till hästunderstödd terapi.  

Resultatet av studien visar att ett behandlingstillfälle med hästunderstödd terapi inom socialt 

arbete i Sverige kan se olika ut. Terapeuternas professioner tillsammans med vilken målgrupp 

och målsättning de har styr hur ett behandlingstillfälle utformas och kommer att se ut. Klienternas 

mål, dagsform och situation är även det faktorer som har betydelse för hur sessionerna kommer 

genomföras. Våra informanter arbetar med hästunderstödd terapi både individuellt och i 
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gruppterapi. Ett behandlingstillfälle kan genomföras på hästryggen eller på marken i samarbete 

med hästen. Även hästens utrustning varierar beroende på vad för problematik våra informanter 

arbetar med och vilket tillvägagångssätt de anser är bäst. Vidare visar vår studie på möjligheter 

och begränsningar med hästunderstödd terapi som behandlingsmetod. Våra informanter pekar på 

flertalet positiva effekter med att använda sig av hästar i behandling. Hästen ses som en tredje 

part i terapitillfället då den ger en naturlig ingång till känsliga samtalsämnen. Hästen bidrar med 

ett rörelsemönster som många sätt ses som ovärderligt och den kan även spegla individens 

känslor och mående. Som begränsningar med hästunderstödd terapi som behandlingsmetod 

nämns det ekonomiska dilemmat med att det är en kostsam behandling, då hästar och dess 

utrustning är dyra. Våra informanter ser även säkerhetsperspektivet utifrån klienten och hästen 

som en komplikation med metoden.  

Med vår studie har vi även utifrån informanternas svar kunnat knyta ihop hästunderstödd terapi 

med olika teorier och teoretiska begrepp. Kognitiv beteende terapi har visat sig vara den teori 

som förekommer mest i de olika verksamheter vi tittat på. Vi kan även utifrån informanternas 

arbetssätt knyta teoretiska begrepp som empowerment, jagstärkande och självkänsla. Fler av våra 

informanter tar upp att de i sitt arbete med klienten oftast inte har ett teoretiskt tänkande i 

stunden. Det viktiga anser de är att sträva efter att på bästa sätt komma åt klientens problem, 

vilket varierar utifrån de professionella terapeuternas professioner.  

 

8.2 Slutdiskussion  

Efter vår studie har vi fått en större inblick i hur hästunderstödd terapi används inom socialt 

arbete i Sverige. Vi hoppas att vår uppsats ska kunna vara en del i att bidra till en förståelse för 

metoden och dess användningsområde. Vi tror att hästunderstödd terapi kan göra framsteg som 

behandlingsmetod inom många områden i socialt arbete då den erbjuder en unik modell med ett 

djur som en tredje part i behandlingssituationen. Under vårt arbete har vi fått många positiva 

berättelser om metodens effekter.  

Studien visar att behandling med hästunderstödd terapi skiljer sig i de olika verksamheter vi tittat 

på. Hur ett behandlingstillfälle ser ut anser vi beror på terapeutens profession, erfarenheter, 
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målgrupp och målsättning med verksamheten. Sedan styr faktorer som klientens problematik, 

dagsform, motivation och även om terapin sker i grupp eller individuellt. När en terapeut är 

utbildad till sjukgymnast så har denne kompetens till att arbeta med människoras fysiska hälsa. 

En sjukgymnastutbildning betyder inte att man har kompetens till att arbeta med psykisk hälsa. 

Beroende på profession kommer inriktningen med terapin att skilja sig. Har terapeuten en 

bakgrund i kognitiv anda så kommer terapeuten hjälpa klienten att angripa sitt problem utifrån 

denna teoretiska bakgrund. Har terapeuten istället sin grund i psykodynamisk teori kommer den 

terapeuten att ta sig an problemet med stöd i den teorin. Detta anser vi pekar på att terapeuterna 

medvetet eller omedvetet gör ett klientval. Vilket vi menar gör att terapeuterna har ett stort ansvar 

att endast ta till sig de klienter som de har kunskap till att hjälpa.  

Utöver de begränsningar med metoden som våra informanter pekat på tror vi att hästunderstödd 

terapi kan ha en begränsning som behandlingsmetod vid de tillfällen den utförs i grupp. Detta 

argument grundar vi på att klienterna kan känna sig utelämnade då de kan hamna i en situation 

där de känner sig tvungna att öppna upp sig inför resterande gruppmedlemmar. Vi ser även att 

metoden kan ha en begränsning då den eventuellt utesluter vissa klienter. Vi syftar då på 

djurallergiker, icke djurvänner och de personer som känner en stor rädsla inför hästen. Man 

skulle även som terapeut kunna träffa på klienter som tar ut sin aggression mot hästen och då 

vore metoden olämplig. I enighet med några av våra informanter vill vi även lyfta och utveckla 

det ekonomiska dilemmat kring behandlingsmetoden. Detta är något vi reagerat på då det kan 

medföra att behandlingen inte är tillgänglig för alla. Vi syftar då både på att det kan bli dyra 

behandlingstillfällen för klinten att stå för. Samt att ekonomin kan vara en orsak till att 

hästunderstödd terapi inte finns utbrett på ett tillräckligt stort geografiskt område vilket i sin tur 

leder till kostsamma resor för den än dock intresserade klienten. 

 

Med tanke på att behandlingsmetoden används inom ett brett spektra med brett skilda klienter 

och terapeuter anser vi att risken är stor att behandlingsmetoden idag ses som ”luddig” och diffus. 

Detta är till viss del ett dilemma som även framkommit från våra informanter. Evelina menar att 

hon har en oro för att oseriösa människor börjar arbeta med behandlingsmetoden eftersom den är 

något diffus och inte kräver någon legitimering.  
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/… jag har ju många olika erfarenheter fast jag inte är legitimerad, men jag menar att man måste 

ha en kunskap för att arbete med detta…/ /Det är ändå människor vi arbetar med… det får vi inte 

glömma/ (Evelina) 

Detta citat speglar en oro som vi tycker är väl värd att ta upp. För att bli exempelvis psykolog 

krävs flera års utbildning men för att få arbeta med hästunderstödd terapi krävs i dagsläget inget 

alls.  

 

8.3 Kritik till vår studie 

 

Vi är medvetna om att vår studie endast är gjord på ett fåtal verksamheter och att resultatet inte 

på något sätt kan anses vara generaliserbart. Vårt syfte var inte att kritiskt granska våra 

informanters verksamheter utan vi ville med vår studie lyfta hästunderstödd terapi som metod och 

ge en bild av hur den i dagsläget kan användas inom socialt arbete i Sverige. Vi har under hela 

uppsatsarbetet strävat efter att ge en objektiv bild av hästunderstödd terapi. Men då vi utifrån 

etiska överväganden endast intervjuat de som utövar metoden är vi medvetna om att detta kan 

leda till att vi förmedlar en färgad bild av hästunderstödd terapi. Detta grundar vi på att vi antar 

att de som arbetar professionellt med metoden vill ge en positiv bild. Vi vill dock betona att vi 

upplevt en ärlighet hos våra informanter då de även svarat på frågor kring vad de kan se för 

begränsningar med hästunderstödd terapi. 

 

8.4 Förslag till användningsområden och fortsatt forskning 

Utöver de verksamheter vi själva tittat på tror vi även att hästunderstödd terapi kan användas som 

behandlingsmetod inom bland annat kriminalvården. En av våra informanter ger ett exempel på 

hur hon skulle vilja arbeta med våld i nära relationer genom hästunderstödd terapi. Hon skulle 

vilja arbeta med de män som misshandlar sina kvinnor. Hon tror att genom att männen får arbeta 

med en lös släppt häst, vilken är svår att kontrollera, får männen handskas med sitt kontrollbehov 

som hon anser kan vara grunden till deras problem. En sådan upplevelse ger en naturlig ingång 

till samtalsämnet. Detta anser vi skulle kunna vara användbart inom exempelvis kriminalvården. 
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För att hästunderstödd terapi ska kunna bli en erkänd befäst behandlingsmetod anser vi att det 

behövs ökad forskning, utvärdering och belysning av metoden. Kanske skulle 

behandlingsmetoden behöva delas upp, eventuellt på fysisk och psykisk hälsa, för att man som 

oerfaren ska kunna få en överblick och en konkret ram över hur den används. Metoden behöver 

tydliggöras med riktlinjer och det behövs mer insyn för att man som exempelvis klient, 

socialarbetare, försäkringskassa och läkare ska veta vad metoden innebär.   
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Bilagor  

Bilaga 1 Intervjuguide 

Introduktion: Vi börjar vår intervju med en presentation av oss själva och vårt syftet med 

studien. Vi ber om tillåtelse att banda intervjun samt informerar om att deltagandet är frivilligt 

och kan avslutas om informanten så önskar. Vi kommer därefter informera om sekretessen 

och förklara hur de intervjuade kan ta del av studiens resultat. Vi ber sedan informanten 

presentera sig samt beskriva sin professionella bakgrund.  

 

 Frågor  

1. Hur ser verksamheten ut där du arbetar?  

2. Vad är målsättningen med verksamheten?  

3. Vilken målgrupp riktar sig verksamheten till? ( exempel fysiska eller psykiska 

funktionsnedsättning) 

4. Hur kan ett behandlingstillfälle se ut? 

5.Sker behandlingen i huvudsak i grupp eller individuellt? Vad har styrt detta val? 

6. Hur ofta sker behandlingen och hur länge pågår  varje behandlingstillfälle? 

7. Hur lång är behandlingsperioden? 

8. Vilka teoretiska perspektiv bygger din hästunderstödda verksamhet på i huvudsak?  

9. Används detta i arbetets gång med klienten och hästen? 

10. Nämn en specifik situation  som haft en stor betydelse för någon klienten? Uppstår samma 

situation hos flera klienter? 

11. Vad är positivt med ert sätt att arbeta?  

12. Vad är komplicerat eller negativt med detta sätt att arbeta?  

13. Vad skulle man kunna göra annorlunda?   

 14.  Hur utvärderas ert arbete?    

 15.   Vet ni hur klienterna har påverkats av hästunderstödd terapi? 

 16.Samverkan med andra sociala verksamheter? Positivt och negativt?  

 17..Hur upplever du att intresset är för hästunderstödd terapi som behandling? 

Härtill tillkommer följdfrågor, samt giva/självklara frågor som uppkommer i och med intervjun.   

 

Avslut: Vi avslutar intervjun med att fråga informanten om hur de upplevde intervjun samt om vi 

missat att ta upp något viktigt som de anser att vi borde ha tagit med. Slutligen frågar vi om de 

har några ytterligare synpunkter om ämnet i fråga.  
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Bilaga 2 Informantbrev 1 
Kalmar den ………. 2010  

Hej!  

Vi är två Socionomstudenter vid Linneuniversitetet i Kalmar. För närvarande skriver vi vår C- 

uppsats, där vi vill undersöka hur professionella använder sig av hästunderstödd terapi/ 

hästverksamhet som behandlingsform inom Socialt arbete. 

Vår tanke är intervjua professionella som arbetar med hästunderstödd terapi/ hästverksamhet. Då 

vi med hjälp av internet hittat er verksamhet och finner den intressant och relevant för får studie, 

undrar vi om ni är intresserade av att medverka i vår undersökning. Det är frivilligt att deltaga i 

studien och du har rätt att när som hels avbryta deltagandet även om du tackat ja. I C-uppsatsens 

kommer ni vara anonyma. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga att ingen 

annan än vi kommer att få tillgång till vår insamlade data.  

  

 Hör gärna av er till oss, antingen via denna mail eller per telefon:  

Johanna Pärlehag: 0763754950 eller Kristin Norlin: 0705980323 

  

Hoppas att få höra av er snart!  

Tack på förhand! 

  

 Med Vänliga Hälsningar Johanna Pärlehag & Kristin Norlin Linneuniversitetet, Kalmar. 
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Bilaga 3 informantbrev 2 

Kalmar den .... 2010  

Hej igen!  

Vi mailade Er i förra  veckan angående en förfrågan om medverkan i vår C-uppsats. Då vi inte 

har fått något svar från Er ännu, tänkte vi berätta mer utförligt om vår uppsatstanke. Vi är som 

sagt två studenter på Socionomprogrammet vid Linneuniversitet som ska skriva C-uppsats. Syftet 

med vår uppsats är att undersöka hur hästunderstödd terapi används inom Socialt arbete.Vi vill 

titta på hur professionella använder hästen i terapeutiskt syfte i olika områden inom socialt arbete. 

Vad anser de professionella att metoden har för betydelase för klienten, och vilka styrkor och 

svagheter anser de att metoden har. Genom Internet och Margareta Håkanssons kartläggning över 

verksamheter som bedriver hästunderstödd terapi har vi sökt efter verksamheter av liknande 

karaktär och har där hittat Ert namn. Vi undrar nu ifall Ni vill delta i vår studie. Intervjun 

beräknas att ta cirka en timme och kan ske per telefon, men vår önskan är att få ett personligt 

möte. Intervjun kommer att bandas alternativt antecknas och skrivas ut. Materialet kommer att 

behandlas konfidentiellt, det vill säga att ingen annan än vi kommer att få tillgång till vår 

insamlade data. I C-uppsatsens slutprodukt är alla anonyma. Studien är frivillig och du kan 

närsomhelst avbryta din medverkan. Om du är intresserad av att delta i vår uppsats, vänligen 

kontakta någon av oss studenter via mail eller per telefon senast........  

Tack på förhand!  

Med Vänliga Hälsningar  

Johanna Pärlehag och Kristin Norlin 

jp22hg@student.lnu.se, kn22de@student.lnu.se 

  

 

https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=665492de69e54fcd982bf7fa018e178f&URL=mailto%3ajp22hg%40student.lnu.se
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=665492de69e54fcd982bf7fa018e178f&URL=mailto%3akn22de%40student.lnu.se

