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Sammanfattning 
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Titel: ”Hästen blir till en bro, man når in i det innersta” – en kvalitativ studie om 

motivationen att arbeta med hästunderstött socialt arbete 

Handledare: Catharina Carlsson  

Examinator: Cecilia Jonsson 

 

Vårt syfte är att undersöka motivet till att en socialarbetare väljer att ta med hästen som del i 

sitt arbete. Detta försökte vi finna svar på genom intervjuer med sex stycken utövare av 

hästunderstött socialt arbete (HUSA). Vår tanke var att försöka förstå varför man väljer att 

tillföra hästen i ett redan komplext område. Det vi ville få reda på var vilka faktorer som är 

avgörande för valet att arbeta med häst? Vilka kunskaper ligger till grund för valet att arbeta 

med HUSA? Och Påverkar tidigare erfarenheter valet att börja arbeta med HUSA? Vårt 

datamaterial vi fått ut av de semi-strukturerade intervjuerna har vi sedan tolkat utifrån den 

tidigare forskningen men också genom perspektiv som beskriver komplexiteten i socialt 

arbete, kunskap och kunskapsformer men också evidensbaserad praktik. Pär Nygrens teori, 

professionell handlingskompetens, har också använts i analysen av empirin. 

 

Vi har kommit fram till att motivationen till att våra respondenter arbetar med HUSA främst 

grundar sig i deras erfarenheter. Erfarenheterna är av både personlig och professionell 

karaktär. Alla våra respondenter var hästintresserade innan de började arbeta med HUSA. 

Dessa resultat är något som även tidigare forskning visar på. Vi har även kommit fram till att 

respondenterna främst använder sig av erfarenhetsbaserad kunskap och att HUSA behöver 

mer forskning, då evidensen brister. Majoriteten av våra respondenter anser att de arbetar 

evidensbaserat, men uppger evidens från närliggande områden. Utifrån teorin om 

handlingskompetens tolkar vi att våra respondenter har flera yrkesrelaterade kompetenser.  

 

Nyckelord: Hästunderstött socialt arbete, motivation, komplexitet, kunskapsformer. 
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Abstract  

Author: Moa Jarl and Sofia Wessberg 

Title: “The horse became a bridge, you reach the innermost” – a qualitative study of the 

motivation to work with Equine Assisted Activities/Therapy. [Translated title] 

Supervisor: Catharina Carlsson 

Assessor: Cecilia Jonsson 

 

The purpose of this study is to investigate the motives in which a social worker chooses to 

include horses as a part of its work. To do so, we interviews six persons that are active within 

the area of Equine Assisted Activities/therapy (EAA/T). We wanted to understand why you 

choose to include a horse in an already complex field. The following questions were set as 

guide lines for the thesis: Which elements are active when deciding to working with horses? 

Which knowledge and experiences effect the option to include EEA/T in the work? Do earlier 

experiences affect the decision to work with EAA/T? Our empirical data collected using semi-

structured interview have been analyzed using earlier research within the area, but also 

through perspective that explain the complexity within the area of social work, knowledge in 

different forms but also evidence-based internship. A theory about, “action competence” by 

Pär Nygren is also included to be used in the analysis of the material. 

 

The result of the thesis is that our respondents are using EAA/T out of both personal and 

professional experiences, a result that are shown in earlier research as well. All our 

respondents were interested in horses before they decided to work with EAA/T which also is 

presented in earlier research. The thesis provided us with information that our respondent is 

using experience-based knowledge as well as the knowledge regarding EAA/T must expand, 

due to lack of knowledge of its effects. The majority of our respondent believes that they are 

working based on evidence collected from surrounding areas. The “action competence” 

analysis shows that our respondents have multiple professional competences. 

 

Keywords: Equine Assisted Activities, equine assisted therapy, motivation, complexity, 

knowledge in different forms.  
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Förord 
 

Det finns många som vi vill tacka för att den här uppsatsen blivit klar. Våra respondenter var 

alla otroligt inspirerande, tack för bra svar och er medverkan! Vi vill också tacka Catharina 

Carlsson som varit vår handledare under denna uppsats, tack för inspiration men också den 

konstruktiva kritik som manat oss att göra ett bättre examensarbete. Vidare vill vi tacka alla 

som har stöttat oss, familjer, kollegor, partners. Tack universitetsbiblioteket och 

bibliotekarierna som spridit hopp i stunder av förtvivlan. Speciellt tack till Victor som gett oss 

utrymme till studier men också stöd och närvaro i tider av kris. Även ett speciellt tack till 

Emma som ställt upp i alla lägen och som har gett oss styrka och fortsatt motivation till att 

slutföra detta arbete. Helt enkelt tack alla som har stöttat oss i denna uppsats som varit något 

av en berg och dalbana av hopp, förtvivlan, frustration, glädje, engagemang och stress.  

 

Tack! 

//Moa och Sofia
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1. Inledning  

 

”Att vara en bra socialarbetare – är det att vara genuint osäker men ändå inte 

handlingsförlamad, är det att vara genuint osäker men ändå tillräckligt förvissad om sin 

kompetens för att kunna härbärgera osäkerheten.” 

                                                                                      (Bengt Börjesson 2006, s 180) 

 

Det sociala arbetet utspelar sig på många olika arenor och har därtill även många 

olika arbetsuppgifter. Det styrs av olika lagar och politiska beslut och dessa faktorer bidrar 

ihop till en komplexitet i socialt arbete (Sandström 2010). Till detta kan det tilläggas att 

uppgiften att hjälpa och bistå människor är en process som innebär en komplex 

kunskapsanvändning (Blom, Morén & Nygren 2006). Det är socialarbetarens kunskaper som 

blir avgörande för vägledning vid insatser och dess sätt att arbeta (Börjesson 2008). Enligt 

Trevithick (2008) bör det finnas en solid kunskapsgrund att utgå ifrån för att kunna 

färdigställa sin egen samling av praktiska färdigheter och verktyg. Vidare menar Sandström 

(2010)  att det krävs kompetens för att använda denna kunskap i praktiskt socialt arbete. 

Ytterligare en del av komplexiteten i socialt arbete är mötet. Var mötet hålls och under vilka 

omständigheter det utformas påverkar resultatet (Johansson 2006). Ett sätt att möta klienterna 

är genom hästunderstött socialt arbete, som i de flesta fall innebär att mötet flyttas ut till 

hästens miljö. Silfverberg & Tillberg (2011) menar att det hästunderstödda sociala arbetet 

kombinerar olika fördelar såsom fysisk aktivitet och ett känslomässigt engagemang. Men det 

ger också möjlighet till att umgås med djur och få vistas i naturen. Ytterligare en aspekt är att 

hästen är ett kraftfullt flyktdjur som med tillhörande egenskaper kan vara en komplex varelse 

(Clutton-Brock 1994). Tidigare nämndes det att komplexiteten i många fall kan vara beroende 

på utövarens kunskaper och färdighet. Detta utvecklar Silfverberg & Tillberg (2011) genom 

resultaten i sin forskningsrapport. Dem hävdar att det är av stor vikt att personalen har 

tillräcklig kunskap kring hästar och ridning för att en hög säkerhetsnivå ska kunna hållas. 
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1.1 Bakgrund 

Blom m.fl. (2006) framställer socialt arbete som ett arbete som handlar om 

interventioner i förhållande till människors sociala problem och omsorgsbehov samt att det 

krävs en person som utför dessa interventioner, exempelvis en socialarbetare. 

Vad är då interventioner? Trevithick (2008) hävdar att det i socialt arbete 

handlar om de professionellas avsiktliga handlingar i den aktuella situationen. Hon förtydligar 

att en intervention grundar sig i förståelse, färdigheter, kunskaper och värderingar. Sandström 

(2010) menar att vetenskapligt grundad kunskap fungerar som vägledning i yrkesutövande. 

Förutom att en vetenskapligt grundad kunskap ger integritet och självständighet menar hon 

också att denna typ av kunskap även innebär ett kritiskt tänkande, samt att man på bästa sätt 

grundar sina insatser på kunskap. Sandström (2010) jämställer detta med evidensbaserad 

praktik (EBP) där en stor del är ett vetenskapligt stöd för vilka metoder som fungerar bättre än 

andra. När EBP ska användas i praktiska verksamheter menar Silfverberg och Tillberg (2011) 

att det inte finns en gemensam syn på vad begreppet evidens egentligen innebär, detta trots att 

användandet av evidensbaserade metoder nära på framstår som krav i den nutida vården av 

människor. Att praktiken är vetenskapligt grundad är alltså en viktig del i evidensbaserad 

praktik, EBP. Studier om hästunderstött socialt arbetes och dess effekter vid behandling av 

människor är inte omfattande menar Silfverberg och Tillberg (2011). Smith-Osbourne & 

Selby (2010) hävdar att disciplinen socialt arbete och deras sätt att ta djur i anspråk i arbetet 

med människor bland annat har baserats på observationer. Detta när det gäller vikten av att för 

människor ha djur som sällskap. Författarna menar vidare att rapporter visar att kopplingen 

mellan människa och djur i det sociala arbetet sträcker sig så långt bak som år 1975 (Smith-

Osbourne & Selby 2010). 

I den tidigare forskningen kan man urskilja flera olika sätt att förklara hästens 

roll i arbetet, allt från att det är ett verktyg (Schultz, Remick-Barlow & Robbins 2006) till att 

det är en partner till terapeuten (Rothe, Vega, Torres, Soler & Pazos 2005). Guide, spegel, 

medarbetare är fler termer som används. Till och med utbildare eller kompanjon till den unge 

finns med som synsätt av hästen (Ewing, MacDonald, Taylor & Bowers 2007). Alla dessa 

olika sätt att beskriva och uppfatta hästen gör området ännu mer komplext.  
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Med detta och med hänvisning till det inledande citatet vill vi som författare se 

närmare på vad det är som gör att man väljer att sammanföra det sociala arbetets komplexa 

verklighet med ett djur som hästen. Mer konkret vill vi se närmre på varför man som utövare 

av socialt arbete väljer att tillföra hästen i det sociala arbetet. Hur dem professionella hanterar 

bristen på evidens, något som anses bli allt viktigare i det sociala arbetet är även det något 

som väckt författarnas intresse. Håkansson (2007) hävdar att anledningen till varför djur 

används är det personliga intresset hos utövaren snarare än den beprövade erfarenheten. Mer 

utvecklat beskriver författaren att kunskapen som finns är grundad på erfarenheter genom 

tillfälligheter och genom praxis. Vidare menar Håkansson (2007) att personal, utöver sin 

grundprofession, behöver ha kunskap som är erfarenhetsbaserad, en handlingskunskap 

eftersom man i olika professioner använder sig av olika begrepp och att begreppen då kan te 

sig olika i dess innebörd för var enskilt yrke. 

Med ovan sagt är fortsättningsvis vår ambition att belysa varför den 

professionella på olika sätt väljer att komplettera eller kombinera sitt arbete med häst, vad är 

deras motivation? Vi har haft svårt att få svar på detta i våra litteratursökningar och har som 

förhoppning att få se närmre på bakomliggande orsaker genom denna undersökning.  

 

1.2 Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka motivet till att en yrkesverksam 

socialarbetare väljer att ta med hästen som en del i sitt arbete.  

 

1.3 Frågeställningar 

• Vilka faktorer, uppger utövarna, är avgörande för valet att arbeta med hästunderstött 

socialt arbete? 

• Vilka kunskaper ligger till grund för valet att arbeta med hästunderstött socialt 

arbete? 

• Påverkar tidigare erfarenheter valet att börja med hästunderstött socialt arbete? 
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1.4 Centrala begrepp 

Hästars medverkan i socialt arbete kan benämnas på olika sätt. Detta skiljer sig 

mellan olika aktörer och utbildningar. Vi vill därför tydliggöra att vi med Hästunderstött 

socialt arbete menar det arbete som utförs för att förbättra människans levnadsförhållande där 

hästen är en del av arbetet.  Det finns ett flertal olika begrepp som används för denna typ av 

verksamhet. En typ av verksamhet där hästen är en del av arbetet är Ridterapi och vi anser att 

det är en del i hästunderstött socialt arbetet. Detta eftersom tanken är att individen skall få 

bättre hälsa genom kontakt med hästar. Det är en form av terapi, och har alltså utsatta mål, 

detta kan också kallas Hästunderstödd terapi, (HUT). Ett annat närliggande begrepp är HUA 

som betyder hästunderstödd aktivitet. Alla dessa begrepp räknar vi in i hästunderstött socialt 

arbete. Detta då vi ser hästunderstött socialt arbete som ett bredare begrepp där vi inkluderar 

både hästunderstödd terapi och hästunderstödd aktivitet. Vi ville inte begränsa oss till 

begreppet terapi och inte heller riskera att exkludera det genom begreppet aktivitet. De som 

arbetar med hästunderstött socialt arbete har vi valt att kalla för utövarna eller utövaren. 

När vi valde att skriva om hästunderstött socialt arbete var vår tanke att använda 

oss av professionella socialarbetare, alltså främst socionomer. Detta för att kunna uppfatta 

arbetet som ett professionellt socialt arbete. Dock är respondenter svåra att få tag på och 

därför har vi till stor del använt terapeuter som våra respondenter. Detta gör att man kan 

ifrågasätta benämningen hästunderstött socialt arbete. Eventuellt borde vi istället kalla det 

hästunderstött arbete eller hästunderstött behandlingsarbete. Men eftersom vi sammankopplar 

respondenternas arbete med det sociala arbetet har vi ändå valt att behålla hästunderstött 

socialt arbete.  
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2. Tidigare forskning 

I kapitlet tidigare forskning börjar vi med att lyfta fram forskning som berör 

motivering för det sociala arbetet. Detta då socialt arbete är grundprofessionen och varför man 

från början valt att arbeta med människor är relevant även när man kompletterat med delar 

som hästen. Därefter övergår texten till att handla om djur och människor och belyser 

forskning om risker med att använda hästar och andra djur i arbetet med människor. Slutligen 

går vi in på den forskning som finns internationellt om hästunderstött socialt arbete. Allt detta 

för att ge en beskrivning vad som ligger till grund för området. Tanken är att detta urval av 

tidigare forskning ska visa komplexiteten som finns med att ta in hästen som del i det socialt 

arbete. Denna tidigare forskningsgenomgång kommer vi sedan använda som glasögon vid 

tolkning av vår empiri. 

Inom hästunderstött socialt arbete, men också om användandet av djur i vården 

är majoriteten av forskningen skriven på engelska. De har använt många olika begrepp för sitt 

arbete. Vi har nedan valt att använda begreppet hästunderstött socialt arbete, som 

samlingsbegrepp för de olika termerna som författarna har använt. Om deras begreppsval är 

viktigt för deras studie kommer begreppet förekomma i texten, i annat fall kommer vi att 

använda begreppet hästunderstött socialt arbete. 

 

 

2.1 Motivation  

Socialt arbete är ett fält som inbegriper flera olika yrken och roller. De som 

väljer att läsa socionomutbildningen kan senare få väldigt olika arbetsplatser. I England 

utfördes en studie om varför man väljer att arbeta med socialt arbete, studien utfördes på 3000 

studenter som läste den engelska motsvarigheten till socionom. Resultatet visar att majoriteten 

av de som utbildar sig inom socialt arbete har en gemensam motivation.  Studien gjordes 

under tre år genom enkäter som besvarades på internet. Resultatet blev att 88,6% gjorde sitt 

studieval för att ”Helping individuals to improve the quality of their own lives” alltså att 

hjälpa människor att förbättra sina levnadsförhållanden (Stevens, Moriarty, Manthorpe, 

Hussein, Sharp, Orme, Mcyntyre, Cavanagh, Green-Lister, Crisp 2012).   
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2.2 Djur och människan 

Enligt O´Haire (2010) finns det ett historiskt fynd som visar på relationen 

mellan människa och djur. Detta är i form av ett människoskelett i norra Israel som håller om 

en valp som beräknas vara över 12 000 år gammalt. O´Haire (2010) skriver även att redan så 

tidigt som år 1830 rekommenderades mentalsjukhusen att ha djur med i verksamheten för att 

motverka att atmosfären skulle påminna om ett fängelse. Författaren visar att man på olika 

sätt kan följa djurs närvaro i vården genom historien. Djurarterna som använts har varierat 

och beter sig olika i olika situationer. Hund, katt, häst, getter, höns, vissa fåglar och marsvin 

är några exempel. I uttalade termer kallas det vanligtvis djur i vården (O’Haire 2010). 

Silfverberg och Tillberg (2008) hävdar att ridterapi och liknande arbete med häst i Sverige 

skett sedan 50 år tillbaka. Författarna menar att djur kan anses vara naturliga terapeuter och 

kan genom sina egenskaper bidra med ett ökat fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. 

O’Haire (2010) menar vidare att det finns tydliga band mellan människa och 

djur. Exempel på detta beskriver hon som bland annat en hög grad av antalet sällskapdjur, det 

stora engagemang människor har för sina husdjur eller att människor gärna besöker 

djurparker. Trots att det rapporteras om fördelar med förhållandet mellan djur och människor, 

finns det forskning som visar på att människors tillgänglighet med djur och natur är i 

nedgång. Detta kan komma att förändras i takt med att samhället blir mer utformat till att 

människor lever sina liv i städer där djur och natur kan vara svårt att anpassa. Därav minskar 

också möjligheterna för interaktion mellan djur och människa (O’Haire 2010). 

Författaren menar att det finns hälso- samt ekonomiska fördelar med 

interaktionen mellan människa och djur i form av ett ökat välbefinnande hos människor. 

Forskare börjat se närmre på vilka bakomliggande mekanismer som finns för detta. O’Haire 

(2010) hävdar att man i studier inte kan hitta någon enhetlig teori som förklarar interaktionen 

mellan människa och djur. Dock finns det två hypoteser som vanligtvis används för att 

förklara varför djur är viktiga för människans psykiska såväl fysiska hälsa. Den ena hypotesen 

kallas biophilia och bygger på att människor sedan födseln har en förmåga att uppmärksamma 

och dras till andra djur och levande varelser. I relation till människans ursprungliga natur 

diskuteras det i författarens verk att vi tog nytta av djurs förmågor för att uppmärksamma 

faror och ge trygghet. Numera kan detta vara en parallell till att det är många människor som 
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känner sig trygga med en vaktande hund eller blir avslappnade av ett akvarium väntrummet 

hos doktorn. I hypotesen biophilia fokuserar man på miljön då djuren har en lugnande och 

avslappnande effekt på oss människor och i hypotesen belyser man interaktion med djur för 

att det bland annat minskar vår stressnivå (O’Haire 2010). Miho, Takefumi Tatsushi, Mitsuaki 

(2009) har gjort en studie som visar att människans oxytocinhormon ökar vid interaktion med 

i detta fall en hund. Artikeln beskriver oxytocin som ett hormon som när nivån ökar leder 

exempelvis till minskad stress och ökad känsla av tillhörighet. Resultatet av studien var att 

man kunde se skillnad på oxytocin nivån före och efter att människan umgåtts med hunden i 

trettio minuter, nivån hade höjts av hundens närvaro (Miho m.fl. 2009).  

I den andra hypotesen, socialt stöd ser man bristen på socialt stöd som en stor 

riskfaktor när det gäller fysiska och psykiska problem. Man menar att djuren fungerar som ett 

socialt stöd och underlättar för social interaktion mellan människor. I denna hypotes skapar 

djuret en allmän känsla av välbefinnande för exempelvis ägaren, men också att ensamheten 

för många uppfattas som mindre. Hypotesen menar att djurets positiva inverkan på människan 

beror på är deras tillgänglighet, att de inte sviker och ger villkorslös kärlek till människan 

(O’Haire 2010). 

 

 

2.3 Risker med djurs medverkan 

Vi har tidigare nämnt att hästens medverkan i det sociala arbetet kan medföra 

risker. I en studie utförd av Velde, Cipriani och Fisher (2005) kan man som läsare förstå att 

det bör läggas stor vikt vid den professionellas kunnande. Detta för att verka för en god 

relation mellan djuret och klienten innan det terapeutiska arbetet påbörjas. Detta menar 

författarna är viktigt för att man ska kunna använda djuret på ett effektivt sätt.  

Brodie, Biley och Shewring (2002) har genomfört en studie med syfte att 

uppmärksamma risker som kan uppstå i arbete med människa och djur. De nämner nackdelar 

såsom att djurs medverkan är en kostnadsfråga och att det kan finnas en motvilja till djur. 

Främst framhäver de eventuella risker som smitta mellan djur och människa, allergier och 

bett. Författarnas resultat tyder dock på att riskerna är mycket små. Dock hävdar de att 

riskerna ytterligare kan begränsas genom att man gör ett noggrant urval av djur och klient. 
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Man ska även ha en noggrann planering och ansvarsfördelning samt att de inblandade har fått 

information om hur det går till praktiskt. Slutligen tilläggs det att djurens medverkan bör ske i 

kontrollerade miljöer vilket är en viktig del för arbetet (Brodie m.fl. 2001). Silfverberg och 

Tillberg (2011) beskriver vissa hinder för användandet av hästar i arbete med människor. Att 

det inte finns tillräcklig kunskap hos dem som arbetar med hästunderstött socialt arbete anses 

vara ett hinder för bl.a. en hög säkerhetsnivå (Silfverberg & Tillberg 2011).  

 

2.4 Hästunderstött socialt arbete 

Smith-Osbourne och Selby (2010) beskriver att det numera är flera professioner 

som inkluderar hästar i sitt arbete med människor. Det kan handla om sjukgymnaster, 

terapeuter, övrig omvårdnad och socialt arbete. Smith-Osbourne & Selby (2010) menar att 

besluten om att göra hästar delaktiga baseras på främst två saker. Antingen på vikten att för 

oss människor att ha djur som sällskap i vår vardag och/eller på kliniska erfarenheter samt att 

forskning visar tecken på både fysiska och psykosociala fördelar. 

Smith-Osbourne & Selby (2010) hänvisar till både ny och äldre forskning om 

effekterna av hästunderstött socialt arbete. Redogörelser för hur sällskapsdjur använts inom 

vården av människor har rapporterats sedan 1860- talet och inom psykisk hälsa sedan slutet av 

1700- talet. Senare forskning har uppvisat psykosociala effekter såsom förstärkt självkänsla, 

ökad möjlighet för socialisering och sällskap samt förbättringar på förmågan att kunna knyta 

an i relationer. Den tidigare forskningen visar på liknande psykosociala effekter inom samma 

område, men även ett ökat intresse för lärande och en förbättrad koncentrationsförmåga 

(Smith-Osbourne & Selby 2010). 

Schultz, Remick-Barlow & Robbins (2007) kommer även dem fram till att 

hästarna har positiva effekter på risk-zons ungdomar, alltså ungdomar som befinner sig i 

negativa miljöer där deras hälsa och utveckling riskerar att påverkas. Författarna har utfört sin 

studie inom EAP, equine assisted psychotherapy, på sextiotre ungdomar i åldern 4-16 år som 

har upplevt våld, sexuella övergrepp och missbruk i hemmet. Studien genomfördes under en 

18 månader period, då respondenterna gick på behandlingen. Resultatet visar att yngre 

klienten fick en ökad förbättring på den mentala hälsan, men också att ungdomar med 
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diagnoser genomgår en mer omfattande förbättring än dem utan. Förbättringarna mättes 

genom s.k. GAF-test, Global Assessment of Functioning, som är en bedömningsmetod. 

Metoden innebär att en bedömning görs innan behandlingen och en efter för att se den 

eventuella förbättringen (Schultz m.fl. 2007).   

För att ge en djupare förståelse för den inverkan en häst kan ha på en ungdom 

har Burgon (2011) gjort en kvalitativ studie på sju ungdomar som behandlas genom 

hästunderstött socialt arbete. Hon beskriver målande hur ungdomarna stärker sitt 

självförtroende under behandlingen och går från att inte våga röra hästen till att ta kontroll 

över djuret, både från marken och från hästryggen. Författaren menar att eftersom hästar är 

flyktdjur är de mer känsliga för kroppsspråk och små signaler än vad rovdjur är. Ungdomarna 

har medverkat olika länge i behandlingen allt från 4 år till bara 6 träffar, och studien utfördes 

under två år (Burgon 2011). 

Även om hästar i första hand ses som riddjur utförs många delar från marken 

(Rothe, Vega, Torres, Soler, Pazos 2005). Författarna menar att detta varierar mellan klienter, 

eftersom behandlingen upplevs olika för var individ blir också utformningen olika. De hävdar 

även att användandet av hästar har visat sig kunna lindra ångest och depression, göra det 

lättare för klienten att skapa relationer, minska beteendeproblematik och 

koncentrationssvårigheter, dessutom stärker det klientens självförtroende. Rothe m.fl. (2005) 

menar att man kan se hästens medverkan som en co-therapist, en medarbetare, eftersom de 

motiverar klienten att komma till behandlingen, och att de hjälper till att skapa en annorlunda 

samtalsarena. 

Den annorlunda samtalsformen tar även Ewing m.fl. (2007) upp när de menar 

att denna behandlingsform är bra för dem unga som inte trivs med den vanliga talk-therapy 

utan kanske lättare samtalar i en annorlunda miljö där man utför något gemensamt. De unga 

kan ha svårt att känna att de har kontroll över något i sitt liv, därför kan miljön med hästar 

vara ett sätt att få de att känna att de har kontroll och därför slappna av. Liksom det Schultz 

m.fl. (2007)) menar även Ewing m.fl. (2007) att flera amerikanska studier visar goda resultat 

för risk-zons ungdomar som genomgått en behandling med hästar. Dock medger forskarna att 

deras eget resultat inte kan anses vara tillförlitligt med hänvisning till händelser som skett på 

institutionen (Ewing m.fl. 2007). 
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2.5 Flickan och hästen  

Sven Forsling är forskare samt psykolog. Han har drivit ett § 12-hem, en 

institution för tvångsomhändertagna ungdomar som hette Stall Frossabo som inriktade sig på 

målgruppen unga tjejer. Forsling är numera pensionär och Stall Frossabo är inte längre ett 

verksamt behandlingshem.  Forsling skrev 2001 en SiS-rapport, Flickan och hästen, om 

verksamheten där man som läsare kan skildra vad som hände i mötet mellan flickan och 

hästen, samt vad flickorna hade för intryck av hästarnas medverkan i verksamheten. Detta 

försöker Forsling (2001) göra genom att skapa bilder utifrån ungdomarnas egna berättelser. 

 Forslings beskriver att hans bärande tanke kring Stall Frossabo var att han ville 

spränga det traditionella terapeutiska rummet. Detta med motiven att det terapeutiska rummet 

var låst till terapeuten. Han hävdar också att det terapeutiska rummet även är låst till metod, 

bestämd tid och rum och att klientens reaktion var låst. Forsling ansåg att det han kallar för 

terapeutiskt rum hade fastnat i regelverk och kontroller. Valet att använda just hästar var 

grundat i hans känsla av att detta var något som han ville dela med sig av och som han tyckte 

om. 
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3. Teoretisk utgångspunkt 

 Som vi tidigare har nämnt hör området om hur människors hälsa kan främjas, 

bibehållas och återställas med assistans av hästen inte självklart till en bestämd akademisk 

disciplin. Silfverberg och Tillberg (2011) menar att kunskapsbildningen utvecklas med hjälp 

av olika vetenskapliga perspektiv. Detta medför att det för området inte finns några 

begränsningar genom tydliga metodkrav eller publiceringsregler. Vidare menar författarna att 

detta leder till att det finns olika sätt att närma sig området och att tolka resultatet. 

Naturvetenskapliga, samhälls- och beteendevetenskapliga samt humanistiska perspektiv är 

förslag på detta (Silfverberg & Tillberg 2011). 

 Vi har valt att med en teori, handlingskompetens, våra teoretiska perspektiv men 

även vår övriga litteratur analysera vår empiri. Detta för att på bästa sätt bli insatta i 

respondenternas motiv till att arbeta med hästunderstött socialt arbete. De teoretiska 

perspektiven har vi haft som glasögon och verktyg i vår analys samt att vi använder oss utav 

dessa för att synliggöra empirin.  

 

 

3.1 Teoretiska perspektiv 

Teorier utgör en ram för hur forskningsresultat kan förstås och vara ett stöd för 

hur sociala företeelse tolkas (Bryman 2011). För att analysera vårt material har vi valt att 

använda oss av olika perspektiv. Tolkningarna av respondenternas svar har gjorts genom 

teoretiska perspektiv som handlar om kunskapsformer, beskriven komplexitet i socialt arbete 

samt utifrån vilka motiv som finns bakom olika sätt att intervenera. Vi kommer även att 

använda evidensbaserad praktik i socialt arbete för att förstå vårt material.  

 

3.1.1 Kunskap – erfarenhetsbaserad kunskap och tyst kunskap 

                     Det finns olika former av kunskap. Eliasson-Lappalainen (2006) pratar om de 

två vanligaste kunskapsformerna som är teoretisk kunskap och erfarenhetsbaserad kunskap. 

Hon menar att teoretisk kunskap är den inlärda kunskapen, den man kan läsa sig till. Den 

erfarenhetsbaserade kunskapen är en kunskapsform som vuxit fram ur det praktiska arbetet. 
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Författaren menar att båda dessa former av kunskap är nödvändiga och bör integreras med 

varandra. Westerberg (2006) menar att man då använder tidigare erfarenheter och att man vid 

situationer som kräver åtgärd använder sig utav sådant som man vet har fungerat vid tidigare 

situationer. Eliasson-Lappalainen (2006) menar vidare att integreringen görs genom teoretiska 

begrepp som skapar reflektion kring erfarenheterna som sedan genererar kunskap. Vidare 

beskriver författaren att ett problem inom detta är att erfarenhetsbaserad kunskap ofta 

värderas lägre än teoretisk kunskap. Denna kritik grundar sig många gånger i att 

erfarenhetsbaserad kunskap saknar objektivitet. 

En annan kunskapsform är den så kallade tysta kunskapen som handlar om att 

det finns kunskap som man inte kan sätta ord på. Eliasson-Lappalainen (2006) beskriver 

denna kunskap genom att använda exemplet – konsten att cykla. Hon ställer sig för övrigt 

skeptisk till att kalla det kunskap då hon anser att det förutsätter att den skall kunna uttryckas 

verbalt. Bergmark och Lundström (2006) tar även dem upp den tysta kunskapen och beskriver 

den som ett begrepp som vanligtvis används inom människovårdande arbeten och har där ett 

positivt värde som liknas vid den erfarenhetsbaserade kunskapen den riskerar att förloras vid 

övergång till manualer. Författarna beskriver den tysta kunskapen som en automatisk 

handling som utföraren kan ha svårt att beskriva (Bergmark & Lundström 2006). Även 

Kalman (2006) beskriver den tysta kunskapen. Hon menar att den tysta kunskapen endast 

aktualiseras vid det precisa tillfället. Den är således inte bunden till en viss situation utan blir 

som först aktuell när situationen uppstått. Författaren beskriver att den tysta kunskapen utgörs 

av en understödjande medvetenhet. För att förtydliga det hela belyses ett exempel av Kalman 

(2006). Hon gör jämförelser mellan den tysta kunskapen och den vita käppen som blinda 

personer har som hjälpmedel. Detta genom att käppen fungerar understödjande och tyst i 

situationer som den används i. Slutligen vill vi tillägga det resonemang som Kalman (2006) 

för om att tyst kunskap kan förväxlas med det oförutsägliga. Skillnaden är då att det 

oförutsägliga är beständigt i situationer medans den tysta kunskapen betraktas vara varierande 

beroende på vilken och hur situation uppkommer och förändras.  

                      

3.1.2 Komplexiteten i socialt arbete 

Blom, Morén & Nygren (2006) diskuterar kunskapsanvändning och dess 

relevans för hur socialarbetare väljer att ta till sig kunskap och således vilken inverkan detta 
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har på det praktiska sociala arbetet. Kunskapsanvändning kan förstås som en del av det som 

utgör komplexitet i socialt arbete.  

Socialt arbete är på många vis ett komplext område att utforska, det är något 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) försöker visa på olika sätt. Dem menar att det 

finns dilemman och utmaningar i socialt arbete som skapar en osäkerhet och genom att 

uppmärksamma dessa vill dem att den skall ses som en möjlighet istället. Författarna tar i 

boken upp flera svårigheter man möter i det sociala arbetet. Dem menar att samtidigt som 

man är en representant för en organisation skall man interagera med klienterna och då vara 

medveten om att man påverkar individens självuppfattning. En ytterligare del som beskrivs 

som en svårighet är upplevelsen av det sociala sammanhanget. Det finns många delar i det 

sociala arbetet som påverkar, författarna tar upp makt, professionalitet, etik, roller och en hel 

del till. Dem beskriver mötet som en stor del av komplexiteten i det sociala arbete eftersom 

det är så många olika saker som påverkar mötet mellan socialarbetare och klient (Svensson 

m.fl. 2008). 

 

3.1.3 Metoder och interventioner i socialt arbete 

Socialstyrelsens definition av intervention är att det är en insats för att hjälpa 

människors psykiska och fysiska hälsa.  I engelsk litteratur skriven av Trevithick (2008), kan 

man som läsare förstå att interventioner i det sociala arbetet kan vara olika beroende på syftet 

och arbetets natur. Trevithick (2008) beskriver intervention på två sätt, vägledande och icke 

vägledande. I korta drag förklarar författaren den vägledande interventionen görs med motivet 

att förändra. Detta kan exempelvis göras genom att ge rekommendationer om hur saker bör 

göras eller hur någon ska bete sig.  Vid den icke vägledande interventionen har man som 

uppgift att arbeta på ett sätt där den enskilde själv kan bestämma och ta avgöranden. 

Trevithick (2008) hävdar att man exempelvis kan tala med den enskilde om vilka 

handlingsmöjligheter denne har. Trevithick (2008) menar att båda sätten att intervenera är 

viktiga att betrakta som möjliga att använda då de båda har sina för- och nackdelar. 

Blom, Morén & Nygren (2006) för en diskussion om huruvida metoder inom 

socialt arbete ofta betecknas som entydiga, exempelvis tolvstegs-programmet. Dem hävdar 

dock att det är svårt att finna den systematik och entydighet som vanligtvis kännetecknar 
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ordet metod hos de som används i socialt arbete. Författarna menar att den färdighet som 

utvecklas av erfarenheter är tillhörande metoderna (Blom, Morén & Nygren 2006). 

 

3.1.4 Evidensbaserad praktik i socialt arbete 

Morén & Nygren (2006) skiljer på evidensbaserad kunskap och evidensbaserad 

praktik. Evidensbaserad kunskap innebär att det är kunskapen som finns till grund för de bästa 

och mest effektiva metoderna. Detta innebär grunden bygger på antagande som beskriver 

orsakssamband mellan exempelvis metoder och insatser som på säkraste sätt leder till resultat. 

Evidensbaserad praktik, EBP, bygger på tre ben. Dessa innebär att arbete ska bygga på 

vetenskapliga studier som förenas med den professionellas kunnande och klientens 

delaktighet. En central del i EBP är att konsekvenser av arbetet behöver dokumenteras och 

utvärderas, att bara ha goda mål med insatsen är således inte tillräckligt. Litteratur visar på 

ökning av mer positiva attityder till EBP bland verksamma i socialt arbete och det har skett en 

kontinuerlig ökning av efterfrågan på kunskap och färdigheter som är relaterade till EBP 

(Sandström 2010). Det finns dock vissa svårigheter när det gäller att implementera EBP i 

praktiken. Svårigheterna att implementera EBP i praktiken handlar om vem som har ansvaret 

att tillämpa EBP i praktiken. Forskare menar att det är praktikernas ansvar samtidigt som 

dessa inte har redskap för detta, det har även bidragit till ett främlingskap mellan praktiker 

och forskare (Morén & Nygren 2006). 

 

3.2 Professionell handlingskompetens 

Denna teori använder vi vid analys av materialet. Pär Nygren är en norsk 

professor i psykologi och socialt arbete som har stor erfarenhet av att arbeta med socialt 

arbete i Norden. Han har skapat en teori som heter ”handlingskompetanse” (översatt: 

handlingskompetens). Detta är en teori som handlar om processen där den professionella 

skapas. Nygren (2004) menar att kompetens utvecklas genom två sätt. Dels pratar Nygren 

(2004) om individens mentala struktur, de inre processerna. Författaren menar att det andra 

sättet är externa processer, såsom den socio-kulturella- och den materiella omgivningen kring 

individen. Nygren (2004) menar det är av stor vikt med ett samspel mellan dessa två 
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komponenter för att kunna handla i olika arbetssituationer, detta eftersom det är i dessa 

processer som handlingskompetenser utvecklas och används.  

Pär Nygren delar upp handlingskompetensen i fem huvuddelar; yrkesrelevanta 

kunskaper, yrkesrelevanta färdigheter, yrkesrelevant kontroll över yttre händelser, yrkes 

relaterade identiteter och yrkesrelevant handlingsberedskap (Nygren 2004). Teorin innebär 

att dessa huvudelement tillsammans bildar en professionell handlingskompetens. Detta sker 

vid en personlig, kontinuerlig utveckling av kompetenserna, vilket är viktigt i det 

professionella arbetet (Nygren 2004). Nygren (2004) avser att vända sig främst till de som 

arbetar i nära relation med klienter, då han menar att teorin främst är skapt för dessa i ett 

professionellt sammanhang. Dock gäller också teorin för generell mänsklig 

kompetensutveckling (Nygren 2004). 

Inledningsvis beskriver Nygren (2004) handlingskompetens som något 

potentiellt, då kompetenserna enbart finns i individens mentala struktur som psykologiska 

förutsättningar. Dessa kompetenser blir i en viss situation transformerade till att bli en 

kontext-specifik handlingskompetens genom deltagande i praxis. De fem huvudkompetenserna 

utvecklas då i förhållande till kontexten och integrerar med varandra.  

De yrkesrelevanta kunskaperna är kunskaper som grundar sig i utbildning. 

Kunskap om orsaker, lagar och förordningar, samarbetspartner men också konflikthantering 

med medmänniskor tas upp som centrala kunskaper (Nygren 2004). De yrkesrelevanta 

kunskaperna är en viktig del i den andra kompetensformen, yrkesrelevanta färdigheter. 

Yrkesrelevanta färdigheter delas in i två huvudgrupper. Den första är yrkesrelevanta 

kunskaper som omvandlats och använts i praktiken. I den andra gruppen menar Nygren 

(2004) att det handlar om att ha insikt och kännedom i sin egen personlighet och erfarenheter. 

Författaren menar att det även handlar om att ha insikt och kännedom i hur man använder 

dessa i arbetet. 

För att kunna utföra sina uppgifter i en handlingskontext menar Nygren (2004) 

att den professionella behöver ha en viss kontroll. Kompetensen att ha yrkesrelevant kontroll 

över yttre omständigheter innebär att man har de yttre möjligheterna för att kunna handla, 

alltså en kompetens för att kunna lösa sina uppgifter. Dessa omständigheter beskrivs av 
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Nygren (2004) som pengar, personalresurser och andra redskap som behövs för att kunna 

handla i sin professionella uppgift.  

Yrkesrelaterade identiteter som kompetens handlar om ens självbild, men också 

hur man ser sig själv i förhållande till andra. Dessa delas in i individuell yrkesidentitet och 

kollektiv yrkesidentitet och de används växelvis av individen. Den kollektiva yrkesidentiteten 

skapas utifrån ett aktivt deltagande och identifiering med arbetets metoder, värderingar och 

dylikt. Den individuella yrkesidentiteten handlar om hur den professionella ser sig själv som 

en legitim deltagare i den professionella praxisen. 

Den femte kompetensen är yrkesrelevant handlingsberedskap och bygger på en 

mer personlig beredskap utifrån en interaktion mellan känslor, ideologiska förutsättningar och 

beteende. Dessa påverkar hur individen väljer och kan handla i olika situationer. 

Handlingsberedskap utgörs alltså av i vilken grad den professionella arbetaren har de andra 

kompetenserna och dennes personliga handlingstendens. De fyra ovanstående kompetenserna 

bildar en yrkesrelevant handlingsberedskap att använda i arbetet (Nygren 2004). 
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4. Metod 

                  Vår uppsats handlar om dem som utövar hästunderstött socialt arbete. Det centrala 

är deras erfarenheter och upplevelser av sitt arbete, detta för att förstå deras motiv till att 

arbeta med hästunderstött socialt arbete. Kvalitativ forskning handlar främst om upplevelsen 

och individers tolkningar av situationer (Bryman 2011). Då det är vad vi sökt svar på har vi 

valt att använda oss av en kvalitativ forskningsstrategi i vår uppsats. Den andra 

forskningsstrategin är kvantitativ forskning vilken vi har valt att inte använda. Detta eftersom 

den främst söker efter mätbara resultat som är generaliserbara och som inte passar den studie 

vi önskat att utföra. 

 

4.1 Urval 

                  Det finns olika sätt att få tag på respondenter för sin studie. Detta kallas urval, och 

beroende på vad man har för forskningsfrågor lämpar sig olika urvalsmetoder (Bryman 2011). 

Vi har i vår uppsats i första hand använt oss av ett målinriktat urval för att få svar på våra 

forskningsfrågor. Detta då vi söker väldigt specifika respondenter som är utövare av 

hästunderstött socialt arbete. Därför var inte ett sannolikhetsurval med slumpmässigt utvalda 

respondenter aktuellt för denna studie. 

Våra respondenter har vi sökt via ett nätverk som heter Hutnet som vänder sig 

till dem som är intresserade av den hästunderstödda terapin och det hästunderstödda sociala 

arbetet. Där skickade vi ut ett brev med information och kontaktuppgifter, se bilaga 1. Tyvärr 

fick vi inte tillräckligt många svar på detta brev och därmed inte tillräckligt med respondenter. 

Därför har vi även använt oss av det som Bryman (2011) kallar för snöbollsurval, som innebär 

att vi genom dem som vi fick kontakt med via hutnet hjälper oss att få kontakt med ytterligare 

respondenter, detta har medfört att vissa i vår studie känner varandra, vilket vi problematiserar 

i metoddiskussionen. Detta val gjorde vi då det var svårt att få tag på tillräckligt många 

respondenter som uppnår kriterierna på så kort tid som vi haft för denna uppsats. En av våra 

respondenter har vi fått kontakt med via en hemsida som heter Ridterapi för alla. Vi är 

medvetna om att våra resultat inte kommer vara generaliserbart då vårt urval inte är 
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slumpmässigt och vi inte vet vilka utövare som vi har missat genom att använda oss av denna 

form av urval. 

                     De kriterier vi hade för våra respondenter var att de skulle arbeta inom socialt 

arbete med häst, alltså inte inom vården till exempel sjukgymnaster. Valet att inte ha med 

dessa yrkeskategorier beror på att de möjligtvis fokuserar främst på det fysiska hos 

patienterna. Vi hade även begränsad tid och ville endast ha intervjuer där vi mötte 

respondenterna, därför begränsade vi oss till södra Sverige. Vi valde bort telefonintervjuer för 

att de i enlighet med Bryman (2011) inte är det ultimata för vår studie då dem för 

effektivitetens skull inte bör vara längre än 20-25 minuter. Vi ansåg inte heller 

telefonintervjuer vara lämpliga eftersom minspel som osäkerhet eller tveksamhet över frågans 

innebörd försvinner och skapar större risk för missförstånd. Bryman (2011) varnar vidare för 

att materialet vid telefonintervjuer har lägre kvalitet och det bedömde vi skulle bli svårt att 

ställa materialet från telefonintervjuer mot vårt material som vi fått i möte med respondenten. 

Med dessa kriterier fick vi slutligen tag på sex respondenter. Kriterier innebar att 

bortfallet utgörs av de respondenter som vi ansåg bodde för långt bort för att köra dit för en 

intervju, alltså ett externt bortfall (Bryman 2011). Detta valde vi av både ekonomiska och 

tidsmässiga skäl. Som ovan nämnt var telefonintervjuer med dessa på tal men valdes bort. 

Samma urval gjordes på hemsidan ridterapiforalla.se, där vi efter län och yrke valde ut 

aktuella respondenter. De kontaktades sedan och en intervju blev av, då de andra inte var 

intresserade. Vi hade inget internt bortfall (Bryman 2011) i vår uppsats utan alla frågor blev 

besvarade av alla respondenter. 

 

 

4.2 Datainsamling 

De respondenter vi har intervjuat för insamling av vårt material, var alla utövare 

av hästunderstött socialt arbete. Intervjuerna har varat mellan 1-1½ timme. Våra intervjuer var 

av semi-strukturerad karaktär. Bryman (2011) menar att semi-strukturerade intervjuer i stort 

sett grundar sig på att intervjuaren har ett schema för frågorna. Han kallar detta för 

intervjuguider där det är specifika teman som berörs. Dock menar författaren att i 

semistrukturerade intervjuer kan ordningsföljden på frågorna variera och respondenterna 
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tillåts vara fri i sina svar. Semi-strukturerade intervjuer ger också intervjuaren möjlighet att 

ställa eventuella följdfrågor. Författaren hävdar också att om man som intervjuare har tydligt 

fokus på sitt ämne är det större sannolikhet att man väljer semi-strukturerade intervjuer 

(Bryman 2011). Våra intervjuer består av 6 teman, med underliggande frågor som främst är 

av öppen form som gav utrymme för vidare frågor, se bilaga 2. Inför intervjuerna åkte vi till 

våra respondenter och höll i intervjuerna i deras verksamheter utefter deras val. Eftersom 

intervjuerna inte var med några klienter ansåg vi att det inte skulle vara problematiskt att vara 

två intervjuare och en respondent under intervjuerna. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades sedan för att göra materialet tydligare. Dessa data tematiserades sedan för att 

bli vårt resultat. 

Våra litterära källor inom området hästunderstött socialt arbete kommer 

framförallt ifrån vetenskapliga artiklar skrivna på engelska. Dessa har vi sökt efter på 

databasen OneSearch, på olika begrepp, främst equine assisted och animal assisted, och där 

funnit ett flertal artiklar men majoriteten handlade om djur i sjukvården. Artiklarna var 

skrivna med olika begrepp som vi valt att sammanfatta som hästunderstött socialt arbete. 

Detta eftersom svensk forskning på området är väldig begränsat. 

Litteraturen inom det sociala arbetet, bl.a. komplexiteten och interventionerna 

har vi funnit genom bibliotekets databas men också genom tidigare kurslitteratur. Detta var 

mestadel böcker och inte så mycket vetenskapliga artiklar, därav vår uppdelning mellan 

tidigare forskning och teoretiskt perspektiv. Litteratur har tillkommit under tiden uppsatsen 

har formats som kompletterande fakta. 

 

 

4.3 Etiska överväganden 

Vi har i vår uppsats använt oss av intervjuer med dem som utövar hästunderstött 

socialt arbete. Dessa intervjuer har utförts med medgivande av deltagarna och utan något krav 

på medverkan. Våra respondenter är utövarna av socialt arbete. Eftersom vi inte valt att 

intervjua klienter och att vi inte syftat på att beröra känsliga områden under intervjuerna har vi 

valt att inte få rådgivning av etikkommittén. Alla deltagare har varit medvetna om att de 

kommer att avidentifieras i texten för att hålla de så anonyma som möjligt. Vi har redan innan 



Moa Jarl och Sofia Wessberg 

Linnéuniversitetet i Växjö 

Socionomprogrammet 

2SA46E 

Examensarbete 15 hp  2012-05-24 

 

Sidan 22 av 45 

transkriberingen valt att avidentifiera materialet för att undvika identifiering av material som 

har skickats via internet genom bland annat mail mellan författarna. Det insamlade materialet 

kommer efter examinationen att raderas fullständigt. Med dessa överväganden anser vi ha 

uppfyllt de fyra etiska kriterierna som är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapliga rådet 2002). 

 

 

4.4 Analysmetod 

När vi samlat in vårt datamaterial analyserade vi det genom en kvalitativ 

innehållsanalys. Innehållsanalys är en analysmetod som användas för att tolka både texter och 

bilder (Bryman 2011). Den kvalitativa innehållsanalysen är en av de mest använda metoderna 

för att analysera kvalitativ data. Analysmetoden går ut på att man söker efter teman i det 

insamlade materialet. Vi har format dessa teman utefter vad vi fick in för material, dessa 

teman har vi sedan tolkat utifrån våra teoretiska perspektiv. Vi har använt tematiseringen då 

vi presenterade materialet i form av resultat men främst när vi sedan analyserat det. 

 

 

4.5 Förförståelse 

Vi som författare har valt att skriva vårt examensarbete inom detta ämne med en 

del förkunskap och erfarenheter av hästar. Den ena utav oss har alltid haft hästar runt sig och 

har tidigare arbetat med hästar men också tävlat och tränat mycket. Hästar har alltså varit en 

stor del av hennes liv. Den andra har motiv som dels grundas på hur hästen har haft en positiv 

inverkan på denne, men också förståelse för hur det är att äga hästar och ansvaret som 

medföljer.  

Författarnas slutgiltiga motiv är således en nyfikenhet på varför man väljer att ta 

in hästen i ett redan komplext område som socialt arbete. Utöver att båda författarna är 

positivt inställda till hästar som fritidsintresse har ingen av oss omfattande kunskaper i ämnet 

hästunderstött socialt arbete sedan tidigare och ämnar förhålla oss från vår förförståelse under 

arbetets gång. 
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4.6 Arbetsupplägg   

Arbetet är utfört gemensamt av båda författarna. Alla texter har författats av oss 

båda genom dokument på google.se. Intervjuerna har utförts gemensamt och arbetsbördan har 

varit lika stor. Samarbetet har fungerat bra då båda varit delaktiga i arbetet. Stora delar av 

uppsatsen har skrivits på olika håll vilket har krävt en god kommunikation. GoogleDoc har 

varit grunden i denna kommunikation och har hjälpt författarna att på avstånd kunna skriva 

alla texter gemensamt. Litteratursökningarna, transkriberingen och tematisering har delats lika 

för att ge båda författarna lika mycket kunskap och möjlighet till förståelse för arbetet som 

utförs. Båda författarna anser det viktigt att känna sitt material för att kunna tolka det på bästa 

sätt. 

 

4.7 Metoddiskussion 

Det största problemet vi upptäckte under våra intervjuer var att mycket av 

materialet består av berättelser av erfarenheter. Detta innebar att vi fick ta del av deras 

tolkningar av deras arbete, inte det egentliga arbetet, där vi eventuellt hade kunnat se en annan 

motivationskraft. Ett sätt att motverka detta hade kunnat vara att även utföra observationer på 

deras arbete, detta var dock inte möjligt då vi hade en tidsram att hålla oss till. 

Valet att använda oss av semi-strukturerade intervjuer gjordes för att på ett mer 

precist sätt kunna närma oss de teman som vi ansåg vara relevanta för vårt syfte. Bryman 

(2011) resonerar om att respondenten tillåts vara fri i sina svar vilket är ytterligare ett 

argument till att vi använde semi-strukturerade intervjuer. Vi ville inte riskera att missa 

relevanta svar genom att ha alltför inriktade frågor som inte tillåter respondenten att sväva ut i 

sina svar. Temana i intervjuguiden fungerade som manualer för oss, men vi anser också att 

temana gav utrymme för respondentens svar. 

Ett annat problem vi upptäckt efter våra intervjuer var nervositeten och 

osäkerheten över att hålla intervjuer. När vi i efterhand satt lyssnat igenom våra intervjuer för 

transkribering upptäckte vi många intressanta följdfrågor vi ha kunde ställt. Men då det var 

första gången vi höll i intervjuer av den här karaktären så blev vi för inriktade på våra 
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intervjuguider. Om vi hade ställt fler följdfrågor hade vi eventuellt fått fram ett tydligare eller 

annorlunda resultat. Vi tror att våra respondenter hade fått en större möjlighet att berätta mer 

och bli mer djupare i sina svar. I en av våra intervjuer, när vi samtalade om klienterna, sa en 

av våra respondenter ”ännu ingen som inte har förbättrats”. Då kunde vi ställt vidare frågor 

om hur hon menade och då möjligtvis fått tydligare svar på deras motivation.  

En konsekvens av vår tidsbrist var vårt snöbollsurval. Detta urval ledde till att 4 

av våra respondenter tidigare har arbetat ihop, vid olika tillfällen. Det kan innebära att vårt 

material är begränsat och en större variation i materialet hade kunnat framkomma om vi hade 

fått respondenter som tidigare inte haft någon kontakt. Vårt material kan därför inte anses ha 

så hög validitet då urvalet av respondenter inte var tillräckligt varierande. Skulle studien 

utföras igen med respondenter som inte träffats hade kanske resultatet visat något annat.  

Även bortfallet vi har fått kan påverka materialets tillförlitlighet. Vår 

begränsning genom geografi kan även det vara en begränsning för bredden i materialet. Detta 

då det kan finnas gemensamma bestämmelser inom respektive län som kan påverka arbetets 

utfall. De kurser som sker i området kan påverka respondenternas kunskaper och därmed även 

deras syn på området. Dem respondenter som valde att inte medverka i studien kan ge följden 

att viktiga aspekter missas. Anledningen till varför dem inte medverkade är för oss okänd. 
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5. Resultat 

Vårt material kommer ifrån intervjuer med sex stycken utövare av hästunderstött 

socialt arbete. Det är den gemensamma nämnaren, förutom det så skiljer de sig åt i både åldrar 

och yrkeserfarenhet. Respondenterna är alla kvinnor mellan trettio och sextio år. Våra 

respondenter har sina professionella rötter inom sjukvården, psykiatrin, beteendevetenskapen, 

gruppsykoterapi, olika former av socialt arbete och ridterapi. 

I det material vi fått fram genom våra intervjuer så kunde vi se att de flesta av 

respondenternas svar bygger på erfarenheter. Deras svar förklarades genom beskrivningar av 

tidigare upplevelser dem haft som kan kopplas till det hästunderstödda sociala arbetet de 

utför, på olika sätt. Dessa berättelser kunde vi se byggde på både personliga- och 

yrkeserfarenheter.  Dessa erfarenheter har vi sedan kategoriserat i dessa två grupper, tidigare 

personliga erfarenheter och tidigare yrkeserfarenheter. Utifrån dessa två grupper kommer vi 

presentera vårt material.  

 

5.1 Tidigare yrkeserfarenheter 

När vi bad våra respondenter motivera sitt val att arbeta med hästunderstött 

socialt arbete fick vi flera svar som innebar en beskrivningar av erfarenheter. Respondenterna 

beskrev sina upplevelser av hur klienter hade reagerat positivt på deras arbete.  

 

 5.1.1 Motivet: Hästen som en bro till känsliga ämnen  

När vi frågade våra respondenter om deras motivation fick vi som ovan nämnt 

svaren berättade genom beskrivningar av erfarenheter. Exempelvis fick vi ett svar från 

respondent 3 som först beskrev hur unga flickor kan ha en känslomässig fattigdom, för att 

sedan beskriva hur en häst kan vara ett bra sätt att komma in på känsliga ämnen. 

 

”Har man dessutom en del övergrepp med sig i bagaget, vilket en del tjejer har hos oss, inte 

alla alls, men en del. Så kan det vara bra också att man tänker att de faktiskt sitter på hästen, 

då måste man prata med dem om hur kroppen är skapt, att man har ett bäcken, att man har 

sittben, att det rör sig att det är varmt under rumpan, att man spänner muskler. Man kanske 
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helt har stängt av allt så man kanske nästan börjar kissa på sig för att man är så rädd att man 

inte kan knipa, eller att man har tappat muskulaturen för att det gjorde så ont när man var 

fyra år och blev våldtagen att man inte har brukat den muskulaturen mer.” (Respondent 3). 

 

Det fanns även andra respondenter som för att beskriva sin motivation tog upp 

flickor med övergreppsproblematik som exempel. I hennes fall handlade det mer om att det 

kan vara bra för ett barn att få tillit till en häst, då de kan ha förlorat sin tillit till vuxenvärlden 

och att hästen då kan verka som en bro för att nå klienten trots dess bristande förmåga att 

kunna känna tilltro.  

 

”Hur ska du lita på någon som säger ´jag ska hjälpa dig´? Någon annan vuxen – om dina 

närmsta, det är ju oftast dina närmsta, om de som du borde kunna lita på har svikit dig så 

totalt. Hur ska du kunna lita på en socialsekreterare som säger ´jag ska hjälpa dig’ va? Eller 

´vi kan ha samtal här´ men hur nära kommer du?” (Respondent 6). 

 

Att klienten blir buren av hästen tas upp av samtliga respondenter och att det är 

en viktig del i det hästunderstödda sociala arbetet eftersom det är något som man inte kan få 

på något annat vis än med hästar. Flera av dem menar att man efter 10 års ålder sällan blir 

buren och att det kan vara bra vid både anknytningsproblematik men också att det är väldigt 

förlösande. Ett ytterligare exempel är,  

 

”Och hästen utlöste det på något sätt ändå. För hon var tvungen att komma ner så 

djupt att hon fick kontakt med något som hon inte hade haft kontakt med på länge” 

(Respondent 1). 

 

Hästens roll i att skapa ett band mellan klienten och utövaren kom också vid 

flera tillfällen på tal. Respondent 1 beskrev hästen som en sammanbindande bro,  

 

”hästen gör en överföring. Alltså det är ju där… hästen blir till en bro, man når in i 

det innersta...” (Respondent 6)  
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Detta uppfattar vi som att hästen avspeglar klienten och att det är utövarens jobb 

att tolka dessa avspeglingar. Detta är något alla respondenter nämner.  

 

5.1.2 Erfarenhet av hästens egenskaper 

Flera respondenter beskrev att hästens goda egenskaper var något som 

symboliserade hästens roll. De menar att hästen bidrar med lugnet i miljön genom att man 

exempelvis kan rida ut i skogen. Att hästen är en kommunikativ varelse var alla respondenter 

överens om. På olika sätt uppmärksammar alla respondenterna oss på hur den icke-verbala 

kommunikationen är en del i att hästarna är ett bra djur att använda när man vårdar 

människor. Både då de automatiskt tolkar ditt kroppsspråk men också att de själva sänder ett 

lugn till klienterna.  

Att arbeta med sitt kroppsspråk menar vissa är en del i att stärka sin självkänsla. 

Andra menar att det är ett bra sätt att träna på att säga nej. Mellan dessa två aspekter kan man 

antyda ett samband. Respondent 5 menar att kroppsspråket är viktigt för alla att träna på. Hon 

nämner att VD-träning (kroppsspråksträning med häst för chefer) men också att Natural 

horsemanship (en kommunikationsform med hästar) har inspirerat hennes arbete,  

 

”Och att de får gå fram till en häst och hästen flyttar inte på sig. Och de är ju vana vid att 

människor flyttar på sig. Och då är det sådära ´vad har du för attityd egentligen?` ´vad har 

du för kroppsspråk?` och så sånt där vad de sänder ut för signaler och så.”(Respondent 5) 

 

5.1.3 Motivet: Effekter  

Vi fick våra svar om effektivitet genom beskrivningar av erfarenhet. Det var 

något som var återkommande som svar på många av våra frågor. I deras svar kunde vi 

emellanåt få ut väldigt konkreta meningar som visar när respondent 4 sa,  

 

”man ser ju att det händer något, nästan varje gång nästan.” (Respondent 4). 

 

 eller när respondent 6 avslutar en beskrivning av sina klienter genom att säga, 

 

”Och jag kan ju säga det, att nu har vi haft rätt många under åren och det är ännu ingen som 

inte har förbättrats.” (Respondent 6). 
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 När vi pratar med respondenterna om hästens roll i deras arbete är det 

berättelser om deras erfarenheter som illustrerar deras svar. Vi fick beskrivet för oss hur 

viktigt samarbetet mellan dem är, att terapeut och häst måste känna varandra väl. Några av 

respondenterna beskrev även hur bra hästen var för avslappningsövningar vid 

utmattningssyndrom då man kunde ligga på hästen och på så vis ta över deras andning och 

hjärtslag. Ett citerat exempel på detta är,  

 

”sen hade hon suttit på huk bakom den här gamla hästen och det gör man ju inte på fullblod 

och araber eller på någonting annat, det gör man nästan bara på islandshästar. Hon hade 

suttit där och hållt i hans ben och känt på hans puls. Hon hade ju sådan ångest och det slog 

ju så dant, men efter en stund hade hon alltså tagit över hans puls och tagit in det i 

kroppen” (Respondent 1). 

 

Att hästunderstött socialt arbete var effektivt var alla våra respondenter överens 

om, citatet från intervjuperson 1 visar på vad de alla med olika ord beskrev  

 

”Det är erfarenheten att ha sett så många som vänt i sin sjukdom, i sitt beteende. Från 

någonting negativt mot sig själv eller mot samhället hitta positiva saker i sin vardag, att ta 

hand om, att vårda” (Respondent 1). 

 

Och precis som respondenten beskrev var materialet främst skapat av berättelser 

om deras erfarenheter, som hon ovan säger är det som får henne att fortsätta arbeta. 

 

5.1.4 Motiv och evidensbaserad praktik  

Ett annat exempel på hur respondenterna ofta svarade genom att beskriva 

erfarenheter av det hästunderstödda sociala arbetets effektivitet är när respondent 2 berättar 

om hur de under sin ridterapiutbildning börja hålla i konkret ridterapi och inte enbart använda 

hästarna för att dem tyckte de var bra. Detta gör hon genom att beskriva en klient med 

ätstörningar som vägrade prata. 
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”Så det gjorde vi då med en flicka som hade, som var lite mutistisk, som hade säkert autism 

spektra och ätstörning och allt du kan tänka dig. Hon pratade inte med mig annat då hon 

skulle dividera om storleken på maten hon var tvungen att äta. Så vi satt upp henne på en häst 

så tänkte vi går väl lite här och vi svänger åt höger eller åt vänster och sen så får vi se om det 

händer något. Och första gången hon var i stallet så började hon prata på hemvägen i bilen 

och det var så håret reste sig. Hon berättade att hon varit i stallet med mamma och det har 

liksom aldrig hänt att det kom något så spontant ur henne.” (Respondent 2). 

 

Denna typ av svar fick vi ofta. Avslutningsvis samtalade vi om den 

evidensbaserade praktiken (EBP) med våra respondenter. De flesta av de menade att det fanns 

evidens. De menade att forskningen visar på att utemiljön är nyttig, den gröna färgen ger lugn, 

närheten med djur höjer oxytocin nivåerna och får oss att må bättre. Ett par respondenter 

hänvisar också till de internationella studier som har genomförts. En del av respondenten 

menar även att dem använder evidens från sina andra utbildningar i sitt arbete med hästar och 

att det på så vis är en evidensbaserad praktik. Respondent 3 arbetar själv för att tillföra 

material till svensk forskning och hon beskriver sin syn på evidensen i hästunderstött socialt 

arbete såhär  

 

”om man tittar övergripande så finns det ju annan forskning som visar på att gröna bilder 

lugnar en. Och vi är alltid, eller inte alltid med oftast i sådana miljöer. Djur, att smeka ett 

djur kan lugna dig och få ner din hjärtfrekvens. Så jag tycker det finns många studier som 

visar att kontakten med djur och grönverksamhet är bra” (Respondent 3). 

 

Dock menar de alla att det finns en brist på studier och att mer forskning inom 

hästunderstött socialt arbete hade varit önskvärt,   

 

”visst finns det en brist här i Sverige på och en brist på, en brist också på det sättet att få har 

tagit del av andra länders evidens så att dom vet inte” (Respondent 1). 
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5.2 Tidigare personliga erfarenheter 

Då våra respondenter besvarade våra frågor om deras motivation till att arbeta 

med hästunderstött socialt arbete kunde vi se att deras svar, i flera fall, blev berättade som 

personliga erfarenheter. 

 

5.2.1 Egen erfarenhet som motiv 

Vi har i vårt material kunnat se hur respondenternas egen erfarenhet av hästar 

kan vara en del av motivet till att använda hästen i sitt arbete med människor. Det har 

framförts att hästen med dess egenskaper varit speciell för dem själva. En respondent sa:  

 

”det är ju så att jag vet att när man har ridit så mår jag så väldigt mycket bättre till 

kropp och till själ.” (Respondent 2). 

 

Under intervjuerna blir respondenternas positiva erfarenhet av hästar tydlig. 

Dessa personliga erfarenheter kan ses ha betydelse för deras motiv att arbeta med hästar och 

människor, något som har blivit tydligt i materialet. Då en respondent beskriver att hon utifrån 

sin egen upplevelse kan känna att det emellanåt är tungt att ta sig ut. Hon menar att den 

känslan sedan försvinner när hon väl är ute i stallet bland hästarna. Hon upplever då det 

istället som en upplyftande del och just denna del ser hon som en bit av motivationen. En 

annan respondent menar att hon alltid tyckt att hästar är något bra och att det var tillsammans 

med en kollega som det utvecklades till att använda hästar i sitt arbete. Likaså framgår det att 

en utav våra respondenter, utöver sin egna goda erfarenhet av hästar såg ett inslag av ridterapi 

i media och därmed tog steget att starta en egen verksamhet. 

 

5.2.2 Hästens personliga betydelse som motiv 

Precis som genom yrkeserfarenheter använder respondenterna sina personliga 

erfarenheter för att förklara hur viktig kommunikationen med hästen är. Genom de personliga 

erfarenheterna får dock kommunikationen en annan innebörd. Kommunikationen ses vara 

relevant med anledning för att hålla en hög säkerhetsnivå men också för att hästen verkar vara 

en viktig del i det arbete som dem utför,  
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”det handlar inte om att vara bättre eller sämre utan om kommunikation med hästen 

och att man ska samarbeta med varandra för att annars kan  

utgången vara farlig.” (Respondent 5). 

 

  Hästens egenskaper framhävs som viktiga. Man kan i materialet förstå att hästen 

upplevs vara ett djur som inte ställer några krav eller förväntningar på klienterna. Följande 

citat skildrar detta,  

 

”Hästarna är ju fantastiska. Dom frågar ju inte efter ’vad gjorde du igår, vad ska du 

göra i imorgon’ utan det är ju bara nu. Vi är här nu. Du och jag.” (Respondent 1). 

 

Hästen förklaras som ärlig i sitt beteende. Detta är en egenskap som även är 

återkommande i andra respondenters svar. Respondenten menar att hon läser av hästen och då 

kan använda sig utav det i sitt arbete. Gemensamt är att respondenterna i deras arbete hyser 

stor respekt för hästens välmående och det ses som en viktig aspekt. 

 

”Och hästen ser att du är på ett annat sätt därför att dem är så omedelbara. Man kan 

inte lura en häst.” (Respondent 2). 

 

I svaren har det också kommit fram vilken stor betydelse hästen har haft för 

respondenterna själv. En utav våra respondenter har tidigare varit rädd för hästar.  Detta var 

hennes enda rädsla och hon började med hästar med motivet att utmana den enda rädslan hon 

hade. När hon själv drabbades av en personlig kris fanns hästen där för henne och hon 

beskriver det som följande:  

 

”Så att det är väl en av mina stora grejer, att han tog mig ut, hästen alltså vilken än 

det hade varit, tog mig ut igen i naturen och lukter, avslappning.” (Respondent 1). 

 

Med detta citat vill vi visa att några respondenter har personliga erfarenheter 

som inte bara har haft stor relevans för dem personligen, utan även förstärker deras motiv för 

att arbeta med hästunderstött socialt arbete som ett bra behandlingsalternativ. 
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När vi samtalade med en utav respondenterna om hennes arbete framhävs en 

personlig erfarenhet som hon använder för att beskriva känslan hästarna ger,  

 

”... att träna med mina hundar eller att gå på en promenad e ju en annan avslappning, 

medans rida är en meditation. Och är man ledsen när man är ute och rider så blir man glad 

och tvärtom är man glad så blir man kanske ledsen för att man tänker. Alltså det är ju jätte 

härligt, det är ju förlösande, där är ju hästen speciell.” (Respondent 5) 

 

5.2.3 Handlingsutrymmet som motiv 

Under intervjuerna tolkar vi att respondenternas egen upplevelse på ett sätt att 

arbeta kan också ses som en del i motivationen. Bland annat lyder ett citat,  

 

”Jag är en sådan där människa som har jättesvårt för att göra saker och ting efter ett 

visst system hela tiden.” (Respondent 2). 

 

Respondenten vill inte arbeta enligt rutin utan vill istället arbeta mer dynamiskt, 

med utrymme att arbeta på djupet av det som dyker upp. Andra respondenter håller med 

henne, att vara bredd på förändring men ändå ha en plan är en stor del i arbetet, och menar att 

det är vad som bland annat gör det givande. 

En annan respondent menar att hon ser sig själv lika mycket värd som hästen i 

sitt arbete då de befinner sig på samma nivå. Det framgår också att det finns ett starkt intresse 

att få någon att må bra med hjälp av hästen samt att man alltid lär sig något nytt och har 

möjlighet att använda det i arbetet med klienterna.   

Genom vårt material vill vi visa att det som motiverar respondenterna att 

fortsätta denna typ av arbete, utöver tidigare yrkeserfarenheter, bland annat är hästen och dess 

miljö. Det uppges vara intressant samt att dessa två aspekter ger utrymme för att dem 

professionella att arbeta i ett bredare perspektiv. En annan personlig erfarenhet som kan 

kopplas till fortsatt motivation är svaret  

 

”Drivkraft, jag vill dela med mig. Förmedla lugn genom naturupplevelser genom 

hästen.”  (Respondent 5). 
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6. Analys 

När vi har analyserat resultatet ovan har olika perspektiv använts. Utifrån 

kunskapsformer, evidensbaserad praktik och olika sätt att intervenera har vi tolkat materialet  

som samlades in under intervjuerna med respondenterna. Vi har också utgått ifrån vår tidigare 

forskning i vår tolkning av materialet. 

Vi har tematiserat vårt resultat och kunde i materialet tydligt se att det går att 

skilja deras berättelser om deras erfarenheter i två stycken kategorier - tidigare personliga 

erfarenheter och tidigare yrkeserfarenheter. Respondenternas sätt att svara genom 

beskrivningar av sina erfarenheter på många av frågorna anser vi tyder på att en stor del av 

deras arbete bygger på den erfarenhetsbaserade kunskapen (Westerberg 2006).  

 

6.1 Analys utifrån teoretiska perspektiv och litteratur  
 

Att socialt arbete kan upplevas komplext har vi tidigare redogjort för. En del i 

denna komplexitet är de olika rollerna man har som socialarbetare (Svensson m.fl. 2008). 

Flera respondenter nämner hur viktigt det är att samarbetet med hästen är bra. Men också hur 

viktigt det är att terapeuten är ledare för hästen kommer på tal under intervjuerna. Detta menar 

vi kan tillföra ytterligare en roll för utövaren i arbetet. Det skulle kunna göra komplexiteten 

större, något som vår empiri inte är tillräcklig för att bekräfta, då vi har för få respondenter. 

De beskrivna erfarenheterna ger oss flera möjliga motiv till deras arbete. Att 

deras kunskap till stor del verkar vara erfarenhetsbaserad kan både vara till fördel och till last. 

I enlighet med Eliasson-Lappalainen (2006) menar vi att erfarenhetsbaserad kunskap och 

teoretisk kunskap kan komplettera varandra. Så länge den erfarenhetsbaserade kunskapen 

vägs upp med teoretisk kunskap bör detta inte ses som en nackdel.  Men våra respondenter 

lyfter i mycket liten omfattning forskning, vilket tyder på att deras motiv inte vilar på 

forskningsresultat. En annan kunskapsform är den tysta kunskapen. Våra respondenter tar vid 

flera tillfällen upp den på olika sätt. De beskriver den som fingertoppskänsla och saker som 

”de bara gör”.  Vi menar således att ett annat sätt att förstå respondenternas kunskap skulle 

vara att den till viss del är en tyst kunskap. Vi vill med detta som bakgrund hävda att tyst 
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kunskap och erfarenhetsbaserad kunskap gemensamt är en stor del i våra respondenters 

motivation till att arbeta med hästunderstött socialt arbete.  

Till viss del har vårt material påvisat att det är utövarnas hästintresse och 

tidigare erfarenheter som bidragit till motivet att använda häst i sitt arbete, detta är i enlighet 

med det Håkansson (2007) antyder, att det personliga intresset påverkar utövarens val. 

Utövarnas hästintresse kan i resultaten i kombination med andra faktorer uppfattas bidra till 

att de börja arbeta med hästunderstött socialt arbete. Andra faktorer som vi i vår empiri har 

uppmärksammat är påverkan av media och arbetskamrater. Vi tolkar att dessa gemensamt kan 

bidra till att börja arbeta med hästunderstött socialt arbete. 

Kombinationen mellan teori och professionellt kunnande är viktiga delar inom 

den evidensbaserade praktiken (EBP). Man skulle kunna hävda att respondenterna genom sina 

erfarenheter bidrar med professionellt kunnande. Detta tillsammans med att arbetet skall 

bygga på bästa tillgängliga evidens och klientens delaktighet är grunden i EBP. Majoriteten 

av våra respondenter visar intresse för den evidensbaserade praktiken. Detta genom att ha koll 

på evidens som finns på närliggande områden vilket tyder på en önskan om att få evidens för 

hästunderstött socialt arbete. Något som skulle kunna uppfattas som ett problem är dock de 

olika perspektiven på hästen. För att forskningen ska kunna få fram evidens för huruvida 

hästen är bra för människors hälsa är det relevant att bestämma vilken roll hästen har i arbetet. 

Är hästen ett verktyg? En metod? Eller som den tidigare forskningen nämner som en 

medarbetare (Rothe m.fl 2005)? Detta är viktigt för vilken form av utvärdering och evidens 

som skall finnas. Hästen kanske till och med är en vän till klienten, hur förhåller man sig till 

det i förhållande till evidensen? Respondenterna är bland annat inne på att hästen är en bro, 

alltså ett verktyg som sammankopplar klient och professionell, är det detta som bör 

utvärderas? För att få fram evidens är detta något som bör bestämmas.  

Som ovan nämnt hänvisar många respondenter till evidens inom närliggande 

ämnen. Ett exempel på detta är då flera respondenter tar upp att människors oxytocin nivå 

höjs i djurs närvaro. Ett par av respondenterna nämner grönfärg som lugnar, medans andra 

nämner terapiformer KBT, DBT och andra beteendeterapier. Denna evidens är inom 

närliggande områden som inte kan ge evidens för helheten i hästunderstött socialt arbete. 

Detta då det inte är bevisat att delarna blir bra tillsammans med hästen. Att hästar har 
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lugnande effekt är de flesta respondenter eniga om. Deras uttalande om att hästen har 

lugnande effekter emotsägs till viss del av andra svar i intervjuerna där hästen lyfts fram som 

något respondenter själva tidigare varit rädda för. Vad beror det på? Behovet av evidens i 

människobehandlande arbete ökar. Detta skulle kunna förklara varför respondenterna hävdar 

effektiviteten som svar på flera frågor, även om det var något vi inte frågade efter. Då det är 

mycket fokus på just effektiva insatser kan de vilja framhäva dessa. En annan del av EBP som 

är viktig är att arbetet dokumenteras och utvärderas. Endast ett fåtal av våra respondenter 

angav att de gjorde detta i sina verksamheter, vilket medför att vi vill problematisera det 

faktum att övriga respondenter inte verkar dokumentera, vilket försvårar möjligheten att 

utvärderingen uppfattas som evidensbaserat arbete.  

I tidigare forskning nämns ofta hur viktigt det är att ha ett professionellt 

kunnande för att kombinera människor och djur. Det är något som stämmer överrens med en 

av den evidensbaserade praktikens tre delar. Detta kan man uppfatta som att om 

hästunderstött socialt arbete blir evidensbaserat kommer det eventuellt medför större säkerhet 

och effektivitet. 

En annan del som den tidigare forskningen tar upp är två hypoteser om varför 

djur är viktiga för människans hälsa. Dessa hypoteser är biophilia och socialt stöd. I vårt 

resultat har vi sett att våra respondenter använder sig av båda dessa hypoteser i sitt arbete, i 

olika situationer. Som redan nämnt benämner respondenterna ibland hästarna som verktyg, 

exempelvis en bro, där hästen underlättar en social interaktion mellan människor. Detta 

stämmer överens med hypotesen att djur är ett socialt stöd. Vid andra tillfällen nämner några 

respondenter hur bra hästen är för att ge lugn och trygghet. Det är något som kan uppfattas 

som en del i den andra hypotesen biophilia. Då tidigare forskning visar att vi förr fått trygghet 

från djuren. 

Det finns olika sätt att intervenera. I vårt material kan man tolka att 

respondenterna intervenerar med olika syften. Dels har vi fått exempel på att de genom hästen 

vill uppnå ett bättre fysiskt och psykiskt mående hos klienterna, men också för att vägleda 

klienterna till att utveckla ett självsäkrare förhållningssätt, exempelvis genom att bygga upp 

förmågan att kunna säga nej. Det har också visat sig att utövarnas interventioner kan göras i 

syfte att vägleda klienterna till att bli mer uppmärksammade på sitt eget beteende genom att 
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analysera hästen, även då det gäller att lära känna sin egen kropp. Detta överensstämmer med 

det Trevithick (2008) beskriver att interventioner är vägledande eller som icke vägledande.  I 

vårt material är det flera respondenter som menar att det är viktigt att ha förmågan att veta 

gränserna för hur långt man ska gå. Samt att det är viktigt att ge klienterna utrymme för att ta 

egna beslut och ha egna åsikter. Vi anser det vara i enlighet med hur Trevithick (2008) 

beskriver den icke vägledande interventionen.  Ett exempel på en vägledande intervention i 

vårt material är då en av våra respondenter säger att hon genom hästen intervenerar på ett 

styrande sätt med motivet att hon vill lära barnen att samarbeta. Detta ligger i linje med den 

vägledande interventionen, att det handlar om ge rekommendationer för ett beteende eller 

tillvägagångssätt. Vi menar alltså att vilken typ av interventioner respondenterna gör skiljer 

sig mellan utövare och klient. 

 

6.2 Analys utifrån professionell handlingskompetens 
 

 Som teori har vi valt att använda oss av Pär Nygrens (2004) teori om 

handlingskompetens. Denna teori innehåller fem kompetenser och vi har valt att utifrån dessa 

analysera vårt material. Detta är främst gjort utifrån vår empiri som används för tolkning av 

respondenterna. Det gjordes för att förstå respondenterna som yrkespersoner genom dessa fem 

kompetenser. Vi utgår från en kompetens i taget. Nygrens (2004) teori går till viss del att 

anpassa i olika sammanhang. Vi kommer främst utgå ifrån den professionella 

handlingskompetensen, men ibland ta till en mer allmän handlingskompetens.  

 Utövarna av hästunderstött socialt arbete arbetar med människor och hästar. Alla 

våra respondenter talar om hur bra stallmiljön är samt hur naturen och hästarna ger lugn. Vi 

uppfattar alltså att dem arbetar i en miljö som kombinerar människovård och hästliv. Nygren 

(2004) pratar om att man lär sig i den miljön man befinner sig i. Vi tolkar att respondenternas 

handlingskompetens är främst utvecklad i denna miljö. Detta är något vi valt att belysa som 

en ”häst-kontext”. I vår presentation av teorin nämnde vi att utveckling och användandet av 

kompetenser sker på två vis. Dels genom inre mentala processer och genom externa 

processer. Att respondenterna talar om hur bra stallmiljön är även ett exempel på 

omgivningens betydelse i en extern process. I enlighet med Nygren (2004) kan detta tänkas 
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samspela med utövarnas inre mentala process då man i vårt resultat många gånger kan ta del 

av respondenternas egna tankar kring hästunderstött socialt arbete. 

Den första kompetensen är kunskap, något som alla våra respondenter har. Detta 

i olika utsträckning och utformning, beroende på sin utbildning men också tidigare 

arbetskunskaper. Precis som litteraturen redogjort är hästunderstött socialt arbete inte 

förankrat till en akademisk disciplin. Detta medför att utförarna kommer från olika 

bakgrunder. Av den orsaken skiljer sig kunskapen och därmed även kunskapskompetensen åt 

mellan olika utförare. Ett exempel på detta är då några av våra respondenter menar att de 

arbetar evidensbaserat. De hänvisar till evidens på närliggande områden, något som tyder på 

respondenternas vetskap om forskning som utförts. Detta påvisar att de har kunskap om 

problemen och bristerna med sitt yrke, vilket är en form av yrkesrelevantkunskap enligt 

Nygren (2004). Vi menar att man kan utifrån resultaten tolka att våra respondenter har 

kunskaper som kan uppfattas som yrkesrelevanta.  

Yrkesrelaterad färdighet är en kompetens som bygger på hur färdigheterna kan 

leda till en mer kompetent professionell arbetare. En del i de yrkesrelaterade färdigheterna är 

vetskap om hur man kan använda sina erfarenheter. Då mycket av empirin är grundat i 

erfarenheter kan detta uppfattas som att de använder sina erfarenheter i arbetet. I resultatdelen 

visas det tydligt att respondenternas erfarenhet är uppdelade i personliga och 

yrkeserfarenheter. Dessa kan vara yrkesrelevanta om de bygger på insikt och kännedom om 

sina erfarenheter men också hur de använder dem. Den andra delen i yrkesrelevant färdighet 

är huruvida de professionella omsätter sin kunskap till praktik. Flera av respondenterna 

beskriver hur de använder olika metoder och terapiformer i sitt arbete med hästen. Utifrån 

respondenternas berättelser tolkar vi detta som att de använder sina kunskaper i sitt praktiska 

arbete.  

Den tredje kompetensen är ”kontroll över yttre omständigheter”. Denna 

kompetens handlar om de yttre möjligheterna som krävs för att kunna utföra ett bra jobb. 

Respondenterna tar flera gånger upp hästens värde i arbetet, detta får oss att uppfatta hästen 

som en viktig del för arbetet. Vi hävdar därmed att utifrån Nygrens (2004) teori kan hästen 

förstås som en del av kompetensen ”kontroll över yttre omständigheter”. Detta då hästen kan 

uppfattas som ett redskap, vilket är en av de yttre omständigheterna i denna kompetens. Detta 
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då våra respondenter beskriver att hästen fungerar som en bro, är bärande och har även andra 

egenskaper som utövarna använder i arbetet med sina klienter. Det är dock återigen svårt att 

avgöra då det inte är bestämt vilken roll hästen har i arbetet.  

Yrkesrelevanta identiteter som kompetens kan tolkas utifrån två sätt; den 

kollektiva yrkesidentiteten och den individuella yrkesidentiteten. Den kollektiva 

yrkesidentiteten handlar om hur en professionell identifierar sig med yrkeskåren. Utifrån vår 

empiri kan vi se att våra respondenter är måna om sitt arbete. De hävdar tidigt effektiviteten i 

sitt arbete, påvisar andra evidens för sitt utförande och dylikt. Detta uppfattar vi som att 

majoriteten av respondenterna har identifierat sig med arbetssättet. Den individuella 

yrkesidentiteten formas utifrån hur den professionella ser sig själv som del av yrkeskåren. Då 

denna bygger på en mer djupgående personlig identifiering med yrket har vi i våra intervjuer 

inte fokuserat på detta och därmed inte fått fram svar på detta.  

Den sista kompetensen är handlingsberedskap. Denna kompetens innebär att den 

professionella utifrån de andra kompetenserna, egna värderingar och känslor handlar på ett 

specifikt sätt (Nygren 2004). Det är i denna kompetens som den personliga skillnaden mellan 

olika utövare framkommer. Något som är generellt hos alla respondenterna är att de upplever 

att de vet att hästen hjälper människor att må bättre. Utifrån denna teori tolkar vi att deras tro 

på effektiviteten i arbetet gör de mer beredda att agera genom hästunderstött socialt arbete.  

Vår tolkning utifrån Nygrens (2004) teori professionell handlingskompetens är 

att en del av våra respondenter kan uppfattas ha flera yrkesrelevanta kompetenser. 

Respondenterna har i olika utsträckning delar av alla de fem huvudkompetenser Nygren 

(2004) lägger fram.  

 

6.3 Sammanfattning  

För att sammanfatta vår analys har vi valt att göra detta utifrån våra 

frågeställningar. Vår första fråga var vilka faktorer som utövarna anser vara avgörande för 

deras val att arbeta med hästunderstött socialt arbete? De faktorer som utövarna uppger vara 

avgörande är deras tidigare erfarenheter av effektiviteten. Dem är övertygade om att hästens 

egenskaper och miljö är något positivt. Genom hästens medverkan anser respondenterna att 
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dem som utövare får ett bredare sortiment av valmöjligheter. Dessa valmöjligheter rör sätt att 

utföra sitt arbete och nå sina klienter. Hästen ger dem professionella nya vägar att följa för att 

uppnå en god behandling. Den tydligaste motivationsfaktor vi fått ut av vår empiri är att 

respondenterna anser att hästunderstött socialt arbete är effektivt. Vi tolkar att effektiviteten 

av deras sätt att arbeta också är deras största motivation. 

Vår andra frågeställning är vilka kunskaper ligger till grund för valet att arbeta 

med hästunderstött socialt arbete? På denna fråga är det svårt att ge ett klart svar. Men vi vill 

tydliggöra ett möjligt svar på detta som blev synligt på många ställen i vårt material. Flera av 

svaren under intervjuerna byggde på tidigare erfarenheter, detta uppfattade vi som att mycket 

av deras kunskap byggde på deras erfarenheter. Vi tolkar därmed att våra respondenters 

kunskap till stor del grundas i den erfarenhetsbaserade kunskapen. Denna tolkning har vi gjort 

genom analysering av teoretiska perspektiv. Vi har även analyserat utifrån en teori; 

professionell handlingskompetens (Nygren 2004). Genom analys av materialet utifrån teorin 

uppmärksammas andra kompetenser hos respondenterna som inte blev synliga i vår analys 

med teoretiska perspektiv. Utöver kunskaper och erfarenheter har analysen utifrån teorin visat 

på användning av flera kompetenser i arbetet. Respondenternas sätt att identifiera sig med 

arbetskåren och deras praktiska möjligheter att utföra ett bra jobb är exempel på detta. Då vi 

utifrån teorin tolkat att respondenterna har flera och olika typer av kompetenser kan detta 

tolkas som att respondenterna även till viss del har kompetensen handlingsberedskap. 

Eftersom Nygren (2004) menar att användandet av kompetenser blir bundna till en specifik 

kontext gav teorin också möjlighet att framhäva kontexten som våra respondenter arbetar i.  

 Även på den tredje frågeställningen påverkar tidigare erfarenheter valet att 

börja med hästunderstött socialt arbete? har vi kunnat finna svar. Som vi ovan nämnt så 

använder sig respondenterna av den erfarenhetsbaserade kunskapen i sitt arbete. Dessutom har 

alla våra respondenter ett tidigare hästintresse. Detta tolkar vi som att alla våra respondenter 

har påverkats av sina tidigare erfarenheter när de valt att arbeta med hästunderstött socialt 

arbete. Tidigare erfarenheter har även analyserats genom teorin om professionell 

handlingsberedskap. Med hjälp av teorin har vi förstått att det handlar om både personliga och 

yrkes erfarenheter, men båda kan användas som yrkesrelevanta färdigheter.  

 



Moa Jarl och Sofia Wessberg 

Linnéuniversitetet i Växjö 

Socionomprogrammet 

2SA46E 

Examensarbete 15 hp  2012-05-24 

 

Sidan 40 av 45 

7. Diskussion 

Under tiden vi har arbetat med den här uppsatsen har vi fått allt fler 

infallsvinklar och detta har lett oss till olika reflektioner. Något som blev väldigt tydligt under 

intervjuerna var bristen på definition. Eftersom hästunderstött arbete inte är bundet till en 

akademisk disciplin blir terapeuternas syn på arbetet väldigt olika. Detta blev framförallt 

tydligt när vi i intervjuerna samtalade om evidensbaserad praktik. Som tidigare nämnt så var 

de flesta av respondenterna eniga om att dem på sätt och vis arbetar evidensbaserat. Men när 

dem utvecklade detta och förklarade hur så beskrevs evidens från flera närliggande områden. 

En del beskrev terapiformer och andra var inne på grön verksamhet o.s.v. Detta anser vi kan 

bero på åtminstone två saker, som tabell 1 i resultatet visar kommer respondenterna från olika 

discipliner. Deras kunskapsgrund har sin egen evidens och utifrån det har dem skapat sin bild 

av sitt arbete. Den andra saken det kan bero på är just att det inte finns en bestämd akademisk 

disciplin. Vi menar att detta kan påverka allmänhetens syn på hästunderstött arbete. Finns det 

inget samband mellan utförarna kan det vara svårare för behandlingsformen att etableras. 

Även problemet om vad det skall finnas evidens för blir till ett problem.  

Något annat som vi la märke till i vårt material var att de personliga 

erfarenheterna av hästar och deras erfarenheter av hur klienterna upplever arbetet var väldigt 

lika. Ett exempel på detta är att vi hade en respondent som berättade hur mycket bättre hon 

mådde av att sitta till häst och beskriver sedan hur bra det är att bli buren. Detta kan man tolka 

som en projektion. Projektion innebär att man överför sina egna erfarenheter på andra (Passer, 

Smith, Holt, Brenner, Sutherland, Vliek 2009). Vi menar alltså att respondenten kan ha tolkar 

klientens förbättrade välmående till att det är att bli buren som får klienten att må bättre 

eftersom det är respondentens personliga upplevelse. Klientens förbättring kan bero på andra 

saker som erkännande, miljön o.s.v. Det vi menar är att det inte säkert vilken del som får 

klienterna att må bättre utan det är respondenternas upplevelse som vi får. Det är möjligt att 

forskning kan konstatera vad som får klienterna att må bättre. Då vi anser att detta är viktigt, 

är utövarna kanske nöjda med att veta att klienterna förbättras, vilken del i arbetet kanske 

saknar relevans. 
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I vår metoddel problematiserade vi det faktum att fyra utav våra respondenter 

haft en tidigare arbetsrelation med varandra. Detta visade sig inte vara något stort problem, då 

även övriga respondenter gett snarlika svar. Huruvida ett samband mellan respondenterna har 

inverkat på vårt resultat är därmed inget vi med säkerhet kan fastställa. Istället ser vi det som 

något ska kan ställas i perspektiv och som vi har haft i åtanke vid tolkning av resultatet. 

I sammanfattningen av analysen nämndes utövarens handlingsutrymme. Detta 

har dykt upp under arbetets gång och beskrivs som att utövarna genom hästens medverkan får 

möjlighet att vidga sina perspektiv och även har möjlighet att använda sig utav mer än ett 

tankesätt. Vi vill här belysa att en intressant aspekt är hur man som utövare i socialt arbete har 

vissa ramar att förhålla sig inom. Vi har även funderat kring lagstiftningens roll för 

handlingsutrymmet för en socialarbetare. Beroende på organisation och uppdrag kan vi förstå 

det som att det finns vissa direktiv att arbeta efter, exempelvis manualer. Vår tanke är om det 

kan vara så att socialarbetare har olika behov av fasta manualer att arbeta efter, för att 

motverka osäkerheten uppsatsens inledande citat tar upp. Kan det också finnas ett behov att 

ha större handlingsutrymme som inverkar på om man väljer att arbeta med människor och 

hästar?   

Något annat som kunnat vara intressant är respondenternas teoretiska perspektiv 

i deras praktiska arbete. Det om vi valt att inte fråga kring teoretisk grund, detta valdes bort då 

det inte verkade aktuellt för att få svar på våra frågeställningar. Med facit i hand kunde detta 

hjälpt oss då kunskapsfrågor fick stort fokus i våra svar. Det hade det kunnat ge en klarare 

bild av respondenternas arbete, teoretiska grund och även teoretiska kunskap.  

När vi skulle analysera materialet utifrån professionell handlingskompetens 

stötte vi på problem att analysera respondenternas individuella yrkesidentitet. Detta eftersom 

vi i våra intervjuer inte gått in på det personliga och eventuellt känsliga plan som hade behövt 

för att få svar på denna fråga. I intervjuerna höll vi oss istället på ett professionellt plan. Om 

intervjuerna berört det personliga skulle de kunna ge en tydligare bild av deras yrkesidentitet. 

Något som skulle kunna vara intressant för att förstå yrkesgruppen som arbetar med 

hästunderstött socialt arbete.  

Hästunderstött socialt arbete är ett relativt outforskat område, det har funnits 

svårigheter hitta litteratur och ännu svårare att hitta svensk litteratur. Vi uppmanar därför alla 
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som arbetar med detta område att börja dokumentera arbetet för att underlätta forskningen och 

på så vis försöka skapa evidens för fältet. Det är svårt att rekommendera områden inom det 

som bör utforskas, då det finns många. Förutom det vi tagit upp ovan så var det flera av våra 

respondenter som tog upp var att de sågs som ”hästkvinnor”. Kvinnor som vill få använda 

hästen i sitt arbete, bara för skojs skull. Det märktes att dem var negativt inställda till det och 

ville bli av med stämpeln. Vad klienterna egentligen anser vara hästunderstött socialt arbete är 

säkert olika, och är dock givande för den tredje delen i EBP. Mycket av forskningen som är 

gjorda handlar om effektstudier, vilket kan bero att det finns krav på evidensbaserat socialt 

arbete. Men det finns delar som då förloras. Så genom en bredare forskning och tydligare 

utformning för arbetet så anser vi att hästunderstött arbete kommer kunna utvecklas och på så 

vis etableras. Problemet är dock återigen definitionen av hästens roll för att kunna tala om 

effekter. Detta då det är svårt att tala om effekter på något som inte har en definition.  

Valet att skriva om motivet att arbeta med detta fält har på många vis varit 

intressant och givande. Vi har båda fått nya kunskaper, och fått oss att reflektera mycket, inte 

bara kring hästunderstött socialt arbete utan socialt arbete i stort. Exempelvis är risken att 

projicera sina klienter en del även i det vanliga arbetet. Det är viktigt att möta dem där de är 

och hjälpa dem med det de vill ha hjälp med. Därmed är det inte alltid vad utövaren själv 

anser behövs som kommer få dem att må bra. Detta är ett dilemma i det sociala arbetets 

helhet.  
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Bilagor 
Bilaga 1 
Hej! 

 

Vi är två tjejer som läser socionomprogrammet, termin 6 av 7 på Linnéuniversitetet i Växjö. 

Denna termin ska vi skriva ett examensarbete på 15 hp. Syftet med vår studie är att undersöka 

orsaken till att en yrkesverksam socialarbetare väljer att ta med hästen som en del i sitt arbete. 

Vi söker nu respondenter som är verksamma inom hästunderstött socialt arbete, ridterapi etc. 

och kan tänka sig ställa upp på intervjuer. 

 

Vi har valt att använda oss av intervjuer för att samla in material. Detta för att få möjlighet att 

ställa följdfrågor. Vi har valt att främst ha socionomer som målgrupp, men andra verksamma 

inom det sociala arbetet är också mycket intressanta. Exempelvis får behandlingsassistenter, 

psykoterapeuter och socialpedagoger gärna höra av sig. Tanken är att intervjuerna utförs på 

respondenternas arbetsplats dit vi mer än gärna åker. Om annan plats önskas försöker vi lösa 

detta på bästa sätt. 

 

Vi kommer att ta hänsyn till etiska aspekter och avidentifiera deltagarna. Det insamlade 

materialet kommer inte att användas till något annat än till examensarbetet. Vi utgår från 

Småland men är redo att åka en bit för intervjuerna. Deltagandet är frivilligt och ni sm 

respondenter avgör hur mycket ni själva vill dela med er. Ni kan när som välja att avbryta er 

medverkan utan särskild motivering. Då våra ekonomiska förutsättningar är begränsade har vi 

tyvärr ingen möjlighet att kompensera er ekonomiskt för er medverkan. Vi är dock mycket 

tacksamma för visat intresse och engagemang. 

 

Tveka heller inte att höra av er om ni har frågor och funderingar. 

Hör av er vid intresse, vi ser framemot ditt svar! 

Det går bra att kontakta oss på nedanstående uppgifter. 

 

Mvh 

Sofia Wessberg och Moa Jarl 

 

Kontaktuppgifter 
Sofia     Moa 

Tele: 07XX-XXXXXX    Tele: 07XX-XXXXXX 

Mail: XXXXX09@student.lnu.se   Mail: XXXXX09@student.lnu.se 

 

Handledare: 
Catharina Carlsson 

Doktorand & Universitetsadjunkt i Socialt arbete 

Linnéuniversitetet 

Institutionen för socialt arbete 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö 
catharina.carlsson@lnu.se 

mailto:XXXXX09@student.lnu.se
mailto:XXXXX09@student.lnu.se
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide. 

 

Består av 6 teman  

Med 1-4 huvudfrågor.  

Intervjuerna kommer vara semi-strukturerade så kommer utifrån huvudfrågorna och ställa 

vidare frågor. 

 

Grundvariabler 

 Hur gammal är du?  

 Hur länge har du arbetat med HUSA? 

 Vad har du för utbildningsbakgrund? 

 I vilken verksamhet utövar du HUSA? 

 Vilka brukare/klienter arbetar du med? 

     

 

Teman 

 

Tidigare arbetslivserfarenhet 

- Vilka verksamheter som utför socialt arbete har du tidigare arbetat i?  

- Har de funnits djur/hästar i dessa verksamheter eller andra som du varit verksam i? 

 

Erfarenhet utövare och häst 

- Har du tidigare erfarenheter av djur/hästar? 

- Vad har du för bakgrund av hästar? 

- Kan du berätta om ett starkt minne du har sen du var liten som har med hästar att 

göra? 

- Hur ser du på djur/hästar idag? Skillnader/likheter då och nu? 

 

 

Motivering/anledning 

- Hur kom det sig att du började du med socialt arbete? 

- Hur introducerades du för HUSA? 

- Hur gick det till när valde du att börja arbeta med HUSA? 

 

 

Roller 

- Hur ser du på hästens roll i ditt arbete? 

- Vilken är din roll som professionell?  

 

Drivkraft     

- Vad är din motivation för att fortsätta använda hästen i ditt arbete med människor? 

- Vad tänker du ligger bakom valet att använda hästen i det sociala arbetet)? 

 



Moa Jarl och Sofia Wessberg 

Linnéuniversitetet i Växjö 

Socionomprogrammet 

2SA46E 

Examensarbete 15 hp  2012-05-24 

 

 

Evidensbaserad praktik 

- Upplever du att ni arbetar evidensbaserat? 

- Upplever du att det finns en brist på studier inom HUSA? 

- Hur tror du att bemötandet av HUSA skulle förändras om fler studier skulle utföras? 

 

 

 


