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Abstrakt 

Syftet med studien var att explorativt undersöka vilken betydelse hästen har för brittiska soldater 

och veteraner som varit ute i krig och återvänt med någon form av ohälsa. Studiens 

frågeställningar var: Hur används hästen på Horseback UK  som en del i tillfrisknandet för 

brittiska soldater och veteraner som varit ute i krig? Hur beskriver brittiska soldater och veteraner 

som varit ute i krig hästens betydelse för livskvalitén? För att besvara frågeställningarna 

tillämpades en metod som bestod av kvalitativa intervjuer. Intervjuerna utfördes på Horseback 

UK i Skottland som är en välgörenhetsorganisation, skapad för att ge en trygg och säker miljö. 

De arbetar med hjälp av hästar för att hjälpa de som tjänstgör eller tjänstgjort i den brittiska 

armén och kommit tillbaka med någon form fysisk eller psykisk ohälsa. Undersökningsgruppen 

bestod av sju individer, fem var soldater eller veteraner och två var grundarna till organisationen. 

Resultatet av denna studie visar att samtliga soldater och veteraner var överens om att deras 

livskvalité har förbättrats efter att hästen kom in i deras liv och att den har haft en viktig 

betydelse för dem. Exakt hur hästen påverkar just livskvalitén går dock inte att förklara. 

 

Equine, Mental health, Animal-assisted therapy 
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1.Inledning 

Det beräknas finnas ca 10 miljoner krigsveteraner i Storbritannien idag och landet har ca 67 000 

aktiva soldater varav 12 730 hade utlandstjänstgöring 2011 (United Kingdom Defence Statistics 

2011, Chapter 2). Idag har Storbritannien trupper i bland annat Afrika, Brunei och Afghanistan 

(British Army 2012).  Förekomsten av psykiska störningar och PTSD (Post Traumatisk Stress 

Syndrom) är vanligare hos de soldater som varit i strid utomlands. Av de brittiska soldater som 

kommit tillbaka från Irak uppskattas förekomsten av psykiska störningar vara 27,2 % och PTSD 

4,8 %, i undersökningen deltog 821 personer (Iversen et. al. 2009).  PTSD är ofta förknippat med 

den mentala störning som är vanligast hos de som gjort utlandstjänstgöring och lider av mental 

ohälsa. Det finns dock annan mental ohälsa som är vanligare till exempel alkoholproblem och 

ångest (Greenberg et. al. 2011). Brittiska veteraner och soldater som kommer hem från krig 

erbjuds terapi och hjälp av olika slag. Flera olika organisationer i Storbritannien, både nationella 

som försvarsdepartementet och ideella organisationer för krigsveteraner, har gått samman för att 

skapa ett tryggt nätverk åt de som återvänt från krig (Veterans UK 2012). PTSD är enligt flera 

forskare ett fenomen som man bör fortsätta forska kring, både att undersöka orsaker och åtgärder. 

Individer som lever med PTSD kan påverka sitt välbefinnande och sin hälsa genom att påverka 

sina livsstilsfaktorer. Faktorerna kan vara tobaksanvändning, alkohol, diet, om de är sexuellt 

aktiva och hur fysiskt aktiva de är. Dessa faktorer menar forskare kan påverka sjuklighet och 

dödlighet. Vanligt förekommande bland krigsveteraner som lider av PTSD är att de har svårt att 

ta hand om sig själva och att de inte tar hand om sin fysiska hälsa. Deras sociala integration blir 

ofta begränsad under en längre tid som kan sträcka sig till livstid och de får svårt att klara av även 

de små momenten i vardagen. (Nayback 2009) 

Studier gjorda med människor som lider av psykiska störningar visar att det finns tendenser till 

förbättringar hos de patienter som jobbat med någon form av häst- eller ridterapi (York 2008, 

Burgon 2011). Bizub et. al. (2003) beskriver hur tillfrisknande inte alltid sker när den 

psykiatriska behandlingen planerar det och att det därför är viktigt med sociala och rekreationella 

program. Ridterapi, Equine-assisted Therapy, Hippotherapy och många andra typer av 

behandlingsformer där hästen spelar en central roll används idag som ett rekreativt komplement i 

form av olika program till annan behandling för fysisk och psykisk ohälsa (Bizub et. al. 2003). 

Hästen är ett stort och kraftfullt djur som hos många kan inge respekt och framkalla rädsla. För 

att komma över rädslan och skapa ett band till hästen krävs tålamod, och kunskaper i hur man 

bygger relationer och problemlösning (Schultz et. al. 2006). Generellt sätt kan just ridning bidra 

till den personliga utvecklingen hos en person. För de som lever med handikapp kan det innebära 

att ridning främjar känslan av att vara normal, ökar självdisciplinen och den emotionella 

utvecklingen. De som ingår i någon form av behandling kan dessutom av att rida ute i friska 

luften och bortom byggnader som patienten förknippar med vård eller behandling få känslor som 

förmedlar välbefinnande. För de som lever med handikapp är det vanligt att världen känns mindre 

och mindre men med hjälp av hästridning kan de se fler möjligheter, vidga sina vyer och på så 

sätt få världen att kännas större. (All et. al. 1999) 
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1.1 Problemformulering  

Vår uppfattning är att existerande forskning inom området djurs och hästars betydelse för hälsan 

är begränsad främst till barn och kvinnor. Denna begränsning gjorde att vi valde att göra vår 

undersökning på män, eftersom vi anser att denna grupp också bör belysas. En stor grupp som till 

största del består av män är krigsveteraner och soldater som varit ute i krig. Svenska soldater som 

varit ute i krig och där av lider av någon form av ohälsa behandlas i Sverige idag inte med hjälp i 

form av hästar (Bilaga 1). Däremot förekommer hästar som en del av behandlingen för soldater 

som varit ute i krig i andra länder. Forskning på denna grupp inom området djurs och hästars 

betydelse för hälsan är dock svår att hitta. På grund av detta valde vi att begränsa vår 

undersökning till personer inom just denna grupp men i ett annat land. Horseback UK i Skottland 

är en organisation som jobbar med hästar för att hjälpa brittiska soldater som varit ute i krig.  

1.2 Syfte 

Explorativt undersöka vilken betydelse hästen har för livskvalitet för brittiska soldater som varit 

ute i krig och återvänt med någon form av ohälsa. 

1.3 Frågeställningar 

- Hur används hästen på Horseback UK som en del i tillfrisknandet för brittiska soldater som 

varit ute i krig? 

- Hur beskriver brittiska soldater som varit ute i krig hästens betydelse för livskvaliteten?  
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2. Centrala begrepp 

Grundarna till organisationen har själva valt att inte använda någon begreppsform på sitt arbete 

som går att associera till klinisk medicinsk verksamhet. Utifrån detta har även vi valt att se 

arbetet på organisationen som en kombination av olika behandlingsformer och aktiviteter med 

hästar. Detta gör att samtliga soldater eller veteraner, oavsett skada, på gården är av intresse för 

vår undersökning. Det är även därför denna studie förhåller till begreppen hälsa och 

funktionshinder enligt nedanstående definitioner. Horseback UK använder influenser av Equine-

Assisted  Therapy (EAT), Hippoterapi och Ridterapi i sitt arbete. Begreppen har vi valt att 

förklara för att få en djupare förståelse för det terapeutiska syftet av hästar i dessa typer av 

behandlingar och aktiviteter för människor. 

Hälsa: Ett tillstånd av fullständigt fysisk, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart 

frånvaro av sjukdom (WHO 2012). 

Funktionshinder: Begränsning av en individs fysiska eller psykiska funktionsförmåga i en viss 

situation eller i en viss miljö (Nationalencyklopedin 1). 

Terapi: Psykologisk behandling (Nationalencyklopedin 2). 

Sällskapsdjur: Sådana djur som människan håller enbart för sitt nöjes skull ( 

Nationalencyklopedin 3). I flera artiklar och rapporter beskrivs sällskapsdjur som katt, hund, 

fågel och andra smådjur (All et.al. 1999, Håkansson 2010, Silfverbeg 2009). 

Animal-Assisted Therapy: Är ett målinriktat ingripande där ett djur som uppfyller specifika 

kriterier är en viktig del av behandlingsprocessen. AAT leds av någon inom hälsobranschen med 

specialkompetens inom ramen för utövandet av sitt yrke. Det ska vara specifika mål för varje 

individ och man mäter framstegen (Fine 2006:23). All et. al. (1999) menar att AAT främjar 

förbättrad fysisk, social, emotionell och kognitiv funktion.  

Equine-Assisted Therapy: Behandling som innefattar hästverksamhet och eller hästmiljö. 

Målen med rehabiliteringen är relaterade till patientens behov och den professionella medicinska 

standarden (PATH). 

Hippoterapi: Leds med hjälp av terapeuter som är utbildade i att använda hästens rörelse för att 

underlätta förbättringar för deras klient eller patient. Terapeuter använder traditionella tekniker 

för nervsystemets utveckling, behandling och sensorisk integration tillsammans med rörelserna 

av hästen som en del av behandlingsstrategin. Arbetet kan ha mål som till exempel förbättrad 

balans, koordination, hållning, finmotorik, förbättrad artikulering och öka den kognitiva 

förmågan. Gemensamt med AAT har hippoterapi framför allt två punkter. 1. Ingripandet 

involverar användandet av ett eller flera djur. 2. Ingripandet måste ske under regi av en 

professionell med specialkompetens(Fine 2006:23).  

Ridterapi: Silfverberg (2009) menar att med ridterapi avses en behandlingsform där ridning och 

andra aktiviteter som är knutna till hästen används i terapeutiskt syfte och initieras/leds av en 

terapeut. Innhållet i behandlingen anpassas till patientens individuella förutsättningar och 

rehabiliteringsmål.  
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Psykisk störning: En störning anses inom psykologin vara en avvikelse från det normala 

(Nationalencyklopedin 4). 

Post Traumatisk Stress Syndrom: PTSD har varit klassad som mental störning sedan 1980. 

Händelser som kan orsaka symptom av PTSD är olika former av trauma, allt ifrån en svår 

skilsmässa till tortyr, svår trafikolycka, våldtäckt, offer för terrorism och militära 

stridshandlingar. Det finns även olika grader av PTSD, om man har lidit av symptomen längre än 

sex månader eller får symptomen ca sex månader efter att man varit med om traumat anses den 

som akut. Symptomen är ofta depression, ångest och att man drömmer mardrömmar om traumat 

och därmed även undviker händelser eller saker som påminner om traumat eller stressen. 

(Nayback 2009) 
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 3. Tidigare forskning 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning som berör PTSD, vilket förekommer i vår 

undersökningsgrupp. Vidare är detta en introduktion till och förståelse för hur djur och hästar har 

varit ett hjälpmedel i hälsofrämjande syfte. Forskningen som berör tidigare förklarade begrepp 

presenteras nedan. Det finns likheter mellan dessa tidigare undersökningar och arbete på 

Horseback UK, både i form av resultat och arbetssätt.  

3.1 Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD) 

Sedan 1980 har PTSD blivit omdefinierat flera gånger, både symptomen och orsakerna. I slutet 

av 1800-talet fick personer som upplevt trauman i form tågolyckor symptomen av PTSD men 

läkarna liknade det vid den sjukdom man då kallade hysteri, som kvinnor kunde få. Det var med 

förfäran man sen under 1900-talet man kunde se krigsveteraner lida av symptom som man 

tidigare då endast sett hos kvinnor. Hedersvärda män som tjänat sitt land led nu av något som de 

inte kunde bota och som endast hade setts som en sjukdom för svaga kvinnor. För att behålla 

värdigheten hos dessa män föreslog professorer en hypotes som grundade sig i biologiska orsaker 

till veteranernas beteende. Att det sker en biologisk reaktion i kroppen är något man idag också 

håller med om, men det handlar om kemiska reaktioner i hjärnan och inte en kardiovaskulär 

åkomma. Flera forskare och psykologer såg under början av 1900-talet med förtvivlan hur 

veteranerna grät och skrek, kunde tappa minnet och möjligheten att känna känslor. När 

symptomen blev vanligare hos krigsveteraner kring andra världskriget döpte man det till 

krigsneuros. Efter andra världskriget fram till 1980 undersökte forskare symptomen som man då 

även kunde hitta bland de som suttit i koncentrationsläger, våldtäktsoffer, krigsveteraner från 

Vietnam och barn som blivit utsatta för misshandel. Efter mycket forskning konstaterade man 

1980 att det finns en psykisk störning som kallas posttraumatiskt stress syndrom och att det 

orsakas av ett svårt trauma eller stress. Flera riskfaktorer har identifierats kring PTSD, bland 

annat att det finns en högre risk för kvinnor att utveckla PTSD, detta trots att det finns statistik 

som visar att män i högre risk utsätts för svåra trauman under en livstid. Andra faktorer som kan 

spela roll är etnicitet, miljö och omgivning, sociala relationer, tidigare psykiska sjukdomar och 

trauma, men även coping påverkar. Coping som är medvetna försöka att hantera utomstående 

stressfaktorer påverkar hur mycket stress man som människa klarar av. Varje riskfaktor påverkar 

risken för PTSD individuellt eller i kombination med varandra i utvecklingsstadiet av sjukdomen. 

(Nayback 2009) 

3.2 Relationen människa-djur  

Forskare har sedan länge enats om att människans agerande med djuren kan ge både fysiologiska 

och psykologiska fördelar, vilket har lett till att man har börjat använda djuren som en del inom 

terapin (All et. al. 1999:50). Sällskapsdjuren har för oss svenskar alltid varit en viktig del av 

vardagen och är ofta en del av familjen då vart fjärde hushåll har ett sällskapsdjur och barn ofta 

inkluderar djuren bland de tio viktigaste personerna i sitt liv. Sällskapsdjuren fyller olika 

funktioner i våra hem och för en del kan djurrelationen vara längre än relationen till människor.  

Människor i alla åldrar kan känna ett stöd av djuret vid livskriser eller svåra händelser som till 

exempel vid separationer eller sorgearbete. Det är vanligt att personer i alla åldrar har lättare att 

ge uttryck för sorgen i djurens närvaro då det nödvändigtvis inte handlar om verbal kontakt 

(Håkansson 2010).  
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I en litteraturundersökning visar All. et. al.(1999) att flera forskare har sett att djur tenderar att ge 

oss tillgivenhet och en känsla av att vara behövd, men även andra positiva effekter, till exempel 

kan de ge ökad lyckokänsla, säkerhet, självkänsla och minska känslan av att vara isolerad. Trots 

detta upplever All et. al. (1999) att det är svårt att övertyga professionella terapeuter att ta in djur 

som en del i deras arbete.  

I en undersökning där man studerade effekterna av terapeutiska ingripande med djur-assisterad 

behandling (AAT) på äldre vuxna med demens såg man positiva resultat. Terapeutisk interaktion 

med AAT minskade upprörda beteenden och ökade det sociala samspelet (Richerson 2003). Det 

är inte bara sällskapsdjur som kan användas inom AAT. I en annan studie undersöktes effekterna 

av AAT med lantbruksdjur på patienter som lider av ångest och depression. Vid en uppföljning 

av patienterna efter sex månader såg man att ångesten hade minskat signifikant. De patienter som 

hade störst minskning av depression visade på en bättre självkänsla och de hade blivit mer 

utåtriktade. Resultatet av studien tyder på att AAT med lantbruksdjur kan vara värdefullt som 

tillägg till annan psykiatrisk behandling (Berget et. al. 2011).  

3.3 Relationen människa-häst 

Bland de första att beskriva terapeutiska fördelar med hästridning var Hippocrates. Han liksom 

Chassaignac, som var fysioterapeut på 1800-talet, beskriver flera positiva resultat till följd av 

ridning. Chassaignac beskriver en förbättrad balans, starkare muskler och leder. Ridning i 

terapeutiskt syfte har vuxit i Europa och Nord Amerika sedan 1960-talet framför allt inom fälten 

för mental hälsa men även inom fysisk hälsa (Corral 2011).  

Det finns en signifikant mängd forskning kring AAT men mindre forskning inom det område där 

hästar används till terapeutiska eller lärande interventioner (Burgon 2011). För personer som lider 

av psykiska störningar finns det studier som visar att det finns tendenser till förbättringar hos de 

patienter som jobbat med någon form av just häst eller ridterapi (Burgon 2011, York et. al. 2008). 

Trots att forskningen kring hästens påverkan på människor började redan på 1800-talet så är det 

ett ämne som det fortfarande är svårt att definiera eller bevisa att det fungerar (Corral 2011). Det 

skiljer mycket mellan vilken typ av problem gruppen har som en studie riktat in sig på men även 

benämningen av det specifika sättet att arbeta med hästen i just den undersökningen. Skillnaderna 

mellan vilka problem de studerade grupperna har är, till exempel Cerebral Pares, psykiska 

funktionshinder, sociala problem, offer för misshandel, demens, vålds- och traumaoffer  (Benda 

et. al 2003, Berget et. al. 2011, Bizub et. al. 2003, Burgon 201, Froeschle 2009, Schultz et. al.  

2007, York et. al. 2008). Specifika sätt att uttrycka arbetet med hästen är till exempel Equine-

assisted therapy, Therapeutic horseback riding, Hippotherapy, Equine-assisted psychotherapy och 

Therapeutic value of equine-human bonding (Benda et. al. 2003, Bizub et. al. 2003, Corral et. al. 

2011,  Schultz et. al. 2007, York et. al. 2008). 

I en studie fick fem vuxna deltagare med långvariga psykiska störningar delta i ett tioveckors 

program med terapeutisk ridning. Förutom att lära sig att rida fick deltagarna skapa en relation 

med hästen och resultatet visade på psykosociala fördelar som inkluderade ökad 

självbevarelsedrift och självkänsla (Bizub 2003). Froeschles (2009) litteraturundersökning 

behandlade litteratur om kvinnor som överlevt ett liv med misshandel och som behandlats med 

hjälp av Equine Assisted Therapy. På grund av misshandeln upplevde kvinnorna symptom som 

låg självkänsla, osäkerhet, svårigheter med problemlösning och ångest inför deras ekonomiska 
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framtid och karriär. Slutsatsen av undersökningen är att Equine Assisted Therapy är en lovande 

metod för att upphäva effekten av bland annat låg självkänsla, öka empowerment och 

problemlösningsförmåga. Det i sin tur kan vara viktiga faktorer för utvecklingen av kvinnornas 

karriärer. Burgon (2011) skriver i ett paper om ungdomar som bor i fosterhem och är i behov av 

extra socialt stöd och hur hästar kan fungera som motivation för dem. Även här är det dock svårt 

att tolka exakt vad det är som gör att hästarna har denna effekt. Trots detta visar resultatet från 

den här studien att relationerna och erfarenheterna som deltagarna fick med hästen ledde till 

psykosociala fördelar hos ungdomarna.  

Lessick et. al. (2006) undersökte explorativt vad det finns för möjligheter att använda Therapeutic 

Horseback Riding för funktionshindrade kvinnor. De beskriver många fysiska fördelar som 

metoden kan bidra till bland annat en förbättrad balans, muskelstyrka, reaktionsförmåga, grov- 

och finmotorik och reflexer. Dessa fysiska fördelar är något flera forskare strävar efter när de 

använder sig av hästen i EAT och andra terapeutiska metoder med hästar för barn med CP-skada 

(Benda et.al. 2003, Drnach et. al. 2010). Benda et. al. (2003) undersökte femton barn med CP-

skada och hur muskelsymmetrin påverkades av EAT. I studien jämfördes skillnaden mellan att 

rida på en riktig häst och att sitta på en tunna i intervaller om åtta minuter. Resultatet visade en 

signifikant skillnad i muskelsymmetri hos barnen som suttit på hästen och tyder på att hästens 

rörelse har haft betydelse för resultatet.  

Håkansson (2010) beskriver i sin rapport att det finns olika utmaningar när man jobbar med en 

häst. Hästen som djur är så pass stort att det inte går att tvinga den att följa människan, den är ett 

socialt djur och ett flyktdjur. Detta ställer krav på människans relationsbyggande förmåga och det 

kräver tydlig kommunikation och lyhördhet för att skapa relation med hästen och att kunna leda 

den dit man vill. Enligt Håkansson (2010) kan det gå att överföra strategin för att leda en häst till 

hur man ska leda en grupp människor och att hästen är ett utmärkt sätt att träna det.  

Individer med till exempel PTSD har ofta svårt att ta kontakt och lita på andra vilket leder till att 

de isolerar sig. Många av dessa har lättare för att ta kontakt med djur, eftersom djuren accepterar 

dem och inte pratar. Hästar är större än de flesta andra djur som används inom terapi med djur 

idag. Detta är en fördel och förutsättning när det kommer till att använda dem i behandlingen av 

veteraner och soldater, eftersom dessa ofta har problem med att kontrollera sina impulser. Om de 

utrycker sig på ett våldsamt eller aggressivt sätt eller gör oväntade rörelser är hästen tillräckligt 

stor för att kunna orsaka dem skada. Hästar är flyktdjur och alltid väldigt vaksamma fram till de 

lär sig att de inte är i fara. Till skillnad från exempelvis hundar kräver hästar att människan 

arbetar för att vinna deras förtroende. Man måste vara bestämda utan att bli aggressiva och visa 

självförtroende för att vinna hästens respekt och bli dennes flockledare. (MacLean 2011) 
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4. Metod 

Undersökningen utfördes i Skottland på män som tjänstgjort i krig utomlands och som lider av 

fysiska och/eller psykiska skador från det. Undersökningen gjordes på ett rehabiliteringscenter 

som heter Horseback UK. Studien är kvalitativ och vi ville få en ökad förståelse för 

informanternas uppfattning kring hästens betydelse för deras livskvalité. Informanterna i 

undersökningen var veteraner och soldater som varit ute i krig och befann sig på Horseback UK 

och fenomenet var hästens betydelse för hälsan. (Patel et. al. 2003:78)  

4.1 Urval 

Svenska soldater som varit ute i krig och där av lider av någon form av ohälsa behandlas i 

Sverige idag inte med hjälp i form av hästar (Bilaga 1). Eftersom vår studie ämnade just soldater 

som varit ute i krig och led av någon form av ohälsa på grund av detta såg vi ingen annan 

möjlighet än att söka vår undersökningsgrupp utomlands. En redan befintlig kontakt i Skottland 

inom en organisation som jobbade med denna typ av verksamhet ledde oss till Horseback UK. 

Horseback UK är en av många välgörenhetsorganisationer som har skapats för att ge en trygg och 

säker miljö där man arbetar med att hjälpa dem som tjänstgör eller tjänstgjort i den brittiska 

armén. De militärer som kommer till Horseback UK har under sitt arbete inom armén utsatts för 

fysisk och eller psykisk skada och nästan samtliga lider av PTSD eller andra psykiska störningar. 

Det är grundarnas eget intresse för hästar och deras tidigare erfarenheter från det militära som 

ligger till grund för organisationens ideella arbete. Genom hantering av hästar, westernridning 

och den lantliga miljön vill Horseback UK inspirera till en meningsfull och givande framtid och 

en eventuell framtida arbetsplats, då det är svårt för vissa att hitta sin plats i samhället igen. De 

som kommer till Horseback UK arbetar tillsammans med särskilt utvalda och utbildade 

amerikanska quarterhästar. Hästarna utbildas och används inom westernridning och har avlats 

fram som arbetshästar och måste vara starka, lugna och lätthanterliga. För de med fysiska skador 

erbjuder hästen rörlighet och ett sätt att förflytta sig och utföra olika typer av arbete. För de som 

kämpar med mentala hälsoproblem som följd av sin tjänstgöring används hästen i ett terapeutiskt 

syfte. Man använder sig av influenser från Equine-assisted Therapy, Hippotherapy och Ridterapi 

men grundarna väljer att inte benämna arbetet med någon specifik definition eller kliniska termer. 

För de som kommer till Horseback UK finns det två olika kurser man kan gå. Skadade soldater 

går en tvåveckorskurs och krigsveteranernas kurs är en vecka. Förutom dessa korta kurser har 

deltagarna möjlighet att stanna på praktik och arbeta som volontärer under längre perioder på 

mellan två till sex månader. Efter det kan man, om man platsar, bli en del av teamet som arbetar 

på gården som volontär. Som volontär hjälper man till på kurser och finns till för de nya 

soldaterna och veteranerna som kommer. På detta sätt kan de fortsätt arbeta med hästar och 

samtidigt känna meningsfullhet i att hjälpa nya män som är i samma situation som de själva 

befunnit sig tidigare. För nya kursdeltagare är det bra att det finns personer där som vet vad de 

går igenom och har liknande erfarenheter från krig. Det är därför organisationens policy att alla 

volontärer som arbetar på gården ska ha erfarenheter från tjänstgöring inom militären. 

Principerna är att stärka återhämtningsprocessen genom att på olika sätt arbeta med hästar. 

Förhoppningen är att de som kommer dit ska börja tänka på sin framtid och känna att de har en 

funktion i samhället. För att det här ska fungera är det viktigt att de som kommer till gården har 

kommit så pass långt i sin rehabilitering att de nu är redo för en annorlunda form av 

rehabilitering. För många av de sårade militärerna krävs en inledande intensivbehandling som 
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följs av en lång rehabiliteringsperiod, tiden på Horseback UK ska sedan handla om att lära sig att 

leva igen. De vill hjälpa individer att omvandla militära färdigheter så de kan användas på den 

civila arbetsplatsen. Horseback UK vill garantera att de får nya färdigheter som ska användas på 

bästa sätt för att hjälpa varje enskild individ att hitta sin egen väg till återhämtning, samt inspirera 

andra att vara aktiva i att styra sina egna liv. Genom att göra detta försöker de återuppbygga 

självrespekt och inspirerar individer till att uppfylla sin potential och bli en del av samhället. 

(Horseback UK 2012).  

Efter att ha tagit kontakt med grundarna av organisationen fick vi möjlighet att genomföra 

datainsamlingen på plats. De i sin tur pratade med de soldater och veteraner som skulle finnas på 

plats under vår vistelse på gården för att förbereda dem på frågan om att delta i studien. Genom 

vår avgränsning till just denna organisation blev undersökningen en fallstudie. För att skapa ett 

helhetsperspektiv valde vi att både använda grundarna av organisationen, samt de soldater som 

varit ute i krig och som fanns tillgängliga som informanter när vi var där (Patel et. al. 2003:54). 

Undersökningsgruppen bestod av sju personer, två av dessa var grundarna och fem var brittiska 

soldater som varit ute i krig. Soldaterna och veteranerna benämns som informanter. Grundarna, 

Emma och Jock Hutchison, startade organisationen för tre år sedan. Idag äger de gården där 

Horseback UK har sin verksamhet och de har huvudansvaret för organisationen. Båda har ett 

gediget intresse för hästar och gårdsliv, Jock har arbetat och tjänstgjort inom militären och Emma 

är utbildad ridinstruktör. 

Samtliga soldater led av olika allvarlig PTSD. Tre av dessa hade även fått funktionshinder, till 

exempel skador och ärrbildning i ansiktet, amputerade kroppsdelar och synskador. Den av dem 

som hade svårast fysiskt funktionshinder hade amputerat ett ben. Soldaterna som vi intervjuat 

hade alla varit på Horseback UK tidigare. Tre av de fem soldaterna hade kommit tillbaka för att i 

framtiden bli volontärer, men vårt syfte var att intervjua dem för deras tidigare erfarenheter. De 

andra två återkom regelbundet till gården för sitt eget intresse för att arbeta vidare med hästarna. 

Detta innebar att samtliga av soldaterna i undersökningsgruppen frivilligt hade valt att komma 

tillbaka till Horseback UK. Vanligast är att soldater och veteraner blir skickade till gården som en 

del av deras behandling, det vill säga, första besöket är oftast inte frivilligt. När vi kom till gården 

ställde vi personligen frågan om respektive soldat och veteran kunde tänka sig att delta i studien. 

Att soldaterna i undersökningsgruppen begränsades till endast de som valt att komma tillbaka 

berodde på att det endast var de som var tillgängliga under tiden vi var där. Utöver de fem 

soldater och veteraner vi pratade med hade vi förhoppning om att prata med en till, tyvärr kunde 

denna inte delta i arbetet på gården under tiden vi var där.  

4.2 Litteratursökning  

Litteratursökning för vetenskapliga artiklar skedde via databaser som Medline, CINHAL, Science 

Citation Index, Libhub, PsycINFO och DiVA. Sökord som användes var: Equine-Assisted 

Therapy, Equine-Assisted Activity, Animal-assisted therapy, Therapy, Mental health, Horses, 

Animals, Hippotherapy, Physical, Equine, War-effects, Great Britain. Orden har använts både 

enskilt och i kombination med varandra. 
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4.3 Tillvägagångssätt  

Vi valde kvalitativa intervjuer på plats som tillvägagångssätt då vi såg att det personliga mötet 

kunde bidra till en ökad förståelse. Undersökningsgruppen delades in i två grupper, grundarna i 

en och soldaterna och veteranerna i en. För att få en så nyanserad bild som möjligt valde vi att 

göra en intervjuguide till respektive grupp. Målet var att informanterna skulle få utrymme att 

berätta fritt och för oss att ställa följdfrågor, men vi antog att det kunde vara olika känsligt att 

prata och berätta om sina upplevelser, sitt arbete och sin livssituation. Viljan att prata kunde 

därför variera mellan intervjuperson och grupp. Av denna anledning valde vi att genomföra 

intervjuer med låg grad av standardisering, vilket innebar att följdordningen på frågorna kunde 

variera. Ingen av de två intervjuguiderna (Bilaga 2) hade frågor med fasta svarsalternativ och det 

lämnades mycket svarsutrymme till informanterna vilket skulle kunna liknas vid en journalistisk 

intervju som har låg grad av standardisering och är semistrukturerad. (Patel et. al. 2003:71-73).  

4.4 Genomförande 

Innan intervjuerna genomfördes spenderade vi en dag på gården för att lära känna informanterna 

lite och öka känslan av trygghet med vår närvaro (Patel et. al. 2003:79). Formulären skickades 

via mail till organisationen och delades ut av grundarna till soldaterna och veteranerna innan 

intervjutillfället. Informationsbrev och samtyckesformulär delades ut till samtliga informanter 

innan genomförandet av intervjun (Bilaga 3). Vid alla intervjutillfällen medverkade vi båda två, 

den ena utförde intervjun och den andra antecknade och analyserade. För att dokumentera så 

mycket som möjligt av talspråket som annars riskerar att bli förbisett valde vi att alltid ha någon 

som antecknade och analyserade (Patel et. al. 2003:104). Det varierade vem som hade vilken roll. 

Alla intervjutillfällen spelades in med hjälp av en iPhone 4 för att vara säkra på att inte missa 

något som informanten sa. Vi ansåg att det var extra viktigt för datainsamlingen att vi spelade in 

intervjun då den genomfördes på engelska, vilket kunde innebära att vi inte förstod allt som sades 

vid själva intervjutillfället. Jock och Emma intervjuades tillsammans eftersom vi ville ha en 

helhetsbild av grundarnas idé av Horseback UK. På grund av varje soldats eller veterans 

individuella hälsotillstånd valde vi att låta dem välja plats för intervjun så att denna kände att vi 

kunde mötas på lika villkor i största möjliga mån. Lika villkor kunde minska risken för att 

intervjupersonen blev hämmad i samtalet (Patel et. al. 2003:78-79). Detta innebar att intervjuerna 

med informant 3 och 4 genomfördes i deras egna hem, resterande intervjuer är genomförda i lugn 

inomhusmiljö på gården. Samtliga soldater intervjuades enskilt. Intervjun avslutades med att 

prata lite fritt kring ämnet för att skapa möjlighet för informanten att lägga till något denne tycker 

är betydelsefullt (Patel et. al. 2003:73).  

4.5 Etiska överväganden  

Innan intervjuerna genomfördes skickade vi ett informationsbrev och ett samtyckesformulär 

(Bilaga 3). Detta gjordes för att informera om syftet med intervjun och att det var vi som var 

ansvariga. Det var också viktigt att varje informant skulle få en bild av hur vi tänkte använda 

informationen, att deltagandet var frivilligt och kunde avslutas när som helst under tidens gång. 

All information om och från soldaterna i vår undersökning är konfidentiell, vilket även det 

förklarades i informationsbrevet. Detta innebar att vi visste vem vi fick svaren ifrån men det var 

bara vi som har tillgång till de uppgifterna (Patel et. al. 2003:70). Grundarna valdes att nämnas 

vid namn då det endast är två grundare till Horseback UK och informationen de lämnade ut inte 
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skulle behöva skyddas. Syfte med undersökningen var inte att fördjupa oss i informanternas 

bakgrund av medicinska behandlingar men det ämnet kunde ändå komma på tal om informanten 

själv tog upp det. Vårt försök att undvika det var ett etiskt övervägande så att relationen under 

intervjun skulle hållas så god som möjligt. Vi har reflekterade över att intervjuerna kunde ha 

startat processer eller tankar hos veteranerna och soldaterna eftersom att de pratade om något som 

skulle kunna upplevas som jobbigt för dem. Det var viktigt att intervjun fokuserade på vårt syfte, 

och så lite som möjligt på deras militära erfarenheter. Samtliga informanter befann sig i ett 

vårdsystem för sina skador och annan hjälp var befintlig om det skulle finnas behov av detta. Den 

av informanterna som var i sämst tillstånd hade speciellt boende och hjälp under hela dygnet vid 

behov. Med detta i åtanke genomfördes intervjuerna med diskretion och hänsyn.  

4.6 Bearbetning av insamlad information  

Efter att intervjuerna var genomförda skrevs de, utifrån inspelningarna, ner ordagrant. Vi var 

noggranna med att få med så mycket talspråk som möjligt och till hjälp hade vi anteckningarna 

från intervjuerna. De utskrivna intervjuerna och anteckningarna genomarbetades noga och 

analyserade. Analysen började med att vi upprepade gånger läste genom svaren från intervjuerna. 

Efter att ha läst genom de utskrivna intervjuerna många gånger började vi kunna skönja mönster i 

svaren. I intervjuutskriften noterades och antecknades preliminära kategorier för respektive 

yttrande. Efter ytterligare genomläsningar av både ursprungstexten och anteckningarna började vi 

se mönster, teman och kategorier. Vi hittade olika kärncitat som plockades ut för att illustrera 

temat. Svarsmönstret var ofta homogent men beskrevs med olika ord, där av valde vi att ta med 

ett ganska stort antal citat. De utvalda citaten tolkades och kommenterades på ett induktivt sätt 

utan tidigare vedertagen teori. (Patel et. al. 2003:24, 121,122)   
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5. Resultat 

Utifrån vad informanterna har berättat delade vi upp resultatet i tre olika teman. I Tema 1 

sammanställdes hästens terapeutiska effekt på informanterna, i Tema 2 sammanställdes 

informanternas utvecklingsmöjligheter och framtid med hjälp av hästen och i Tema 3 

sammanställdes hur informanterna med hjälp av hästen kunde finna en ny identitet. För att få en 

förförståelse för informanterna, inför och under deras tid på Horseback UK och med hästarna, 

valde vi dessutom att redovisa informanternas inställning till hästar innan första besöket, hur de 

beskriver hästen nu, samt oväntade resultat i slutet av resultatet 

5.1 Tema 1 Hästen som terapeut 

Att hästen hade terapeutisk effekt var något de flesta informanter beskrev med olika ord och 

händelser. Vistelsen på Horseback UK handlade om både hantering och ridning av hästar. Flera 

informanter förklarade att hästen hade skapat ett intresse att vilja lära sig något nytt och att den 

inte brydde sig om personens historia eller utseende. En informant förklarade hur viktigt det var 

för honom att hanteringen av hästen handlade om kommunikation från marken, inte enbart 

ridning. Flera informanter talade om hur gärna de ville lära sig att hantera hästar och kunna 

kommunicera med dem. Både informanterna och Emma Hutchison pratade om att hästen inte 

dömer de som kommer till gården så som andra människor kan göra.  

”I think that due to the fact that I have facial scarring and facial injuries realizing that the 

horse doesn´t care of what you look like, just the way you act… So that was kind of new to 

me because I was depressed about the way I looked… But horses they don´t care so that´s 

maybe on thing for me that was extremely important…” (informant 1) 

“I couldn’t believe it…that this horse had gained trust at myself… and trusted me enough 

just to fallow me around…just in a couple of hours…and…I was just amazed…ehm…that 

just made my day…” (informant 3) 

“It´s very powerful and psychological,the fact that the horse will follow somebody that 

others see as a drunken rat is huge…” (Emma Hutchison)  

”The thing that struck me straight away here was that I want to learn how to interact with 

the horses and how to get a relationship with the horse… off course I want to ride as well, 

but now I want to do more of the horsemanship on the ground… Cause the English riding I 

did years ago you learn´t nothing about the horse, you learnt how to groom them that´s 

all...” (informant 4) 

En av informanterna beskrev hur han nu fick lära sig att kommunicera och jobba med hästar och 

att han inte fått det tidigare i vanlig ridning. 

Flera av informanterna uttryckte att hästen hade en förmåga att avlasta bördor så som ilska och 

smärta. Informanterna beskrev vidare hur hästen kunde överta deras negativa energi när de 

mådde dåligt och även om den inte förstod dem så kunde den känna av vilket humör de var på. 

Detta var något som enligt dem utvecklades i takt med att de skapade en relation med hästen 

något informanterna värderade högt. Ingen av informanterna, Jock eller Emma Hutchison kunde 

förklara hur hästen gjorde detta bara att den gjorde det.  
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”…and I think that´s what appeals to many of us… ehm… and to create that bond between 

human and a horse. That´s really powerful and especially if you´r hurt within yourself the 

horse seem to pick up the energies of you, so well if you´r feeling down the horse can 

understand that… ehm… or I wouldn´t say understand that but it can pick up the feeling of 

you.” (informant 1) 

”I don´t know how or why they do it but they do it.. we’ve seen remarkable changes!” 

(Emma Hutchison) 

Förändringarna Emma Hutchison berättade om var hur män som kom till gården hade tappat 

förmågan att kunna bry sig, skratta och ibland även begränsat sin kommunikativa förmåga. Efter 

att ha varit med hästen ett par dagar kunde personen få känslomässiga reaktioner över händelser 

som tidigare inte hade påverkat dem. En informant beskrev hur han redan efter första besöket på 

Horseback UK fick känslor för hästen på ett sätt som han inte var beredd på. 

”I was surprised that I found myself missing the horse when I was away” (informant 2)  

Jock Hutchison beskrev en händelse där en veteran kom till gården utan vilja att arbeta med 

hästarna. Mannen började trots detta vara delaktig i arbetet med hästarna. Efter endast tre dagar 

fann Jock Hutchison mannen i stallet gråtandes över att hans häst var skadad, hästen som mannen 

tre dagar tidigare inte brytt sig om. Skadan mannen funnit på hästen beskrev Jock som ett sår på 

ca en centimeter och allt annat än livshotande.  

”Three days later I find them crying their heart out in the stable and it´s like really.. like a 

baby-cry and I say ”What´s the matter?” and he says “It´s my horse, it has cut his foot..” 

(Jock Hutchison) 

Flera av informanterna berättade hur de upplevde att hästen påverkades av deras egen 

sinnesstämning, till exempel när de var stressade eller arga blev hästen också stressad och 

osammarbetsvillig. För att kunna arbeta med hästen behövde de lära sig att hantera sin ilska och 

att kommunicera med hästen. De menade att eftersom att hästen reflekterade deras sinnestämning 

var det lättare för dem att bli medveten om detta. Informanterna förklarade hur det har underlättat 

hanteringen av sina känslor och stärkt relationen med hästen.  

“If you going to work with horses, you can´t be aggressive, you can´t go around shouting 

and losing your temper with them. So they naturally bring you down to a lower level of 

aggression and stress to be able for you to communicate with the horses” (informant 1) 

“I am far more happy in life than I was before and I think it´s working better. So I think the 

horse gives you a brilliant escape. You can´t be angry, you can´t have any aggression in 

you, you just need to relax and it helps out a lot” (informant 4) 

 

“When I have recently been troubling up… on the bus… ehm… I have been a nervous 

wreck… but giving 30 minutes grooming a horse… I have calmed down… rather than 

taking medication… which is a big difference…”(informant 3) 
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“ehm... yeah, the mirror, of  how you are feeling… cause it´s just reflecting straight back at 

you. So in that way it´s a good measuring stick of how good days you’re having” 

(informant 5) 

Informanterna talade om vad vistelsen har haft för betydelse för livskvalité och jämförde med 

tidigare eller andra behandlingar som till exempel fysioterapi, psykoterapi och trädgårdsterapi. 

Flera av informanterna talade om hur hästen har hjälpt dem mer eller på ett annat sätt än annan 

behandling. Vissa såg vikten och fördelarna med andra behandlingar men föredrog att arbeta med 

hästen, andra såg ingen mening med andra behandlingar. Samtliga informanter uttryckte att 

hästen hade positiva effekter på deras livskvalité oavsett vad de led av för typ av skada.   

“You have to make sure they got water, you have to make sure they got food, it gives you 

that desire to go out of bed, whether a plant you can stay in bed and water it the next day. 

So it gives you more determination to get out of bed… with horses… (informant 3) 

”For me it´s easy, this works. The other treatments I have had has not… I don´t understand 

why this works so well it´s just something brilliant about it. I have seen many psychiatrists 

and that has had done nothing compared to what Horseback has done. It´s great… I just 

don´t understand it, it does a lot of good.”(informant 4) 

“All the stuff I had before… ehm…it  didn´t really have much effect on me but this… this 

have had massive effect on me for the better. There is no comparison… I have watched it 

work with other guys and I have watched it work with me…” (informant 5) 

“Because it has given me a goal and a trigger and something to keep my mind occupied 

on…if you are physically injured, like me, your mind is taken of that by working with the 

horses instead of sitting in a clinical environment, trying to get fit.” (informant 1) 

Jock och Emma Hutchison berättade hur de arbetar med hästen i fokus för att soldaterna och 

veteranerna ska få känslan av att vistas utanför sjukhusmiljön. Tanken är också att de ska känna 

gemenskap och genom ledarskap över hästen lämna rollen som offer. 

”They’ve been the victim, sitting in a chair asked “how do you feel today”. This is a role 

reversal, they are now the leader of this horse and that process I think has got a big part to 

do with the people and the way they are affected with their experience, leadership and 

relationship with the horse. It brings back self-esteem and self-confidence.“ (Jock 

Hutchison) 
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5.2 Tema 2 Hästen som framtid 

Många av informanterna hade problem att hantera vardagens, för oss andra, enkla utmaningar. 

Vardagssysslor som kunde ses som stora utmaningar för dem gjorde att många av informanterna 

saknade motivation att, till och med, stiga upp på morgonen. Det innebar även att flera av dem 

inte hade någon framtidstro. En del av informanterna beskrev hur hästen då blev en motivation 

för dem att ta sig an en ny dag.  

“I mean, if you haven’t got anything to work on or to get up in the morning everyday you 

can slip in to very deep depression. Horses are something that keeps me active, mentally 

and physically, which I like.“ (informant 1) 

”So it has changed my life completely. Now when I wake up I think about going to work 

with my horse, whether I before woke up and was thinking about getting up, putting on my 

uniform and cleaning my weapon or something…“ (informant 5)  

Hästen upptog en del av det tomrum som informanterna har upplevt under sin sjukdomstid. Jock 

Hutchison beskrev att många, framför allt, veteraner med PTSD lever isolerat. Att jobba på 

Horseback UK och med hästarna kunde vara ett sätt för dem att ta sig ur isoleringen och börja 

hantera en vardag. Hästen i sin tur verkade ha blivit en motivation för många till att ta sig upp ur 

sängen och för dem att känna sig behövda. Informant 3 beskrev även i föregående tema hur 

hästens behov blev en anledning för honom att gå upp på morgonen till skillnad från hur andra 

terapier motiverat honom till detta. 

Oberoende av om individen var soldat eller veteran ville Jock och Emma Hutchison att de ska 

vilja se framåt i tiden. Informanterna hade under sin tjänstgöring upplevt trauma som på olika sätt 

fanns kvar hos dem, fysiskt och eller psykiskt. Jock och Emma Hutchison beskriver hur arbetet 

med hästar har fått dem att fokusera på tiden de har framför sig snarare än de som redan varit.  

”It´s about opening people’s eyes to maybe the opportunities that´s available in the 

countryside, but more importantly finding something that’s going to absorb you and 

something want to do for the rest of your life... And you know for the younger guys, they are 

22, that’s the average age, it’s a lot of life after 22, if they´re lucky... So you need 

something to do with it.”(Jock Hutchison) 

”The more time I spent here with the horses the more relaxed I have got, and the more I 

have start looking towards the future rather then what happened and why things went 

wrong.” (informant 4) 

”When I came out of the military and I was tossed on to the scrapping… ehm… my 

confidence was low and I thought I was worthless… and now to see that I can contribute to 

the society by my work with the horses… I´m not worthless anymore…” (informant 3) 

”I understand that due to my injuries I wouldn´t be able to be a commander anymore. I had 

to find something else… and that’s how I found Horseback and that’s when I decided to put 

all my time and passion in to helping someone else to it. Through the medium of horses 

offcourse.” (informant 1) 
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 “Oh it´s improved my quality of life. The fact I´m here, and not stuck in the city… yeah.. 

massively, massively effected me. Get on better with animals anyway…” (informant 5) 

En av informanterna såg ljust på sin framtid då han inte trivdes i sitt nuvarande boende i stan och 

kände en större trygghet med djur än med människor. Denna inställning är något som varierade 

mellan informanterna då en flytt skulle kunna upplevas som omöjlig för Informant 3 som hade 

svårt med sitt första besök.  

Efter att ha gått igenom mycket rehabilitering och arbete med hästarna hade informanterna fått 

möjlighet att komma tillbaka som volontärer. Emma Hutcison förklarade hur de vill att 

volontärerna kan använda sina traumatiska erfarenheter eller mörka perioder till något bra som i 

sin tur kan hjälpa andra. 

”So they can use their dark experience to help other people rather then it just being a black 

period of their life, they can look back upon it and make use of it. “ (Emma Hutchison) 

Möjligheten att kunna hjälpa andra som gått igenom samma mörka period som de själva hade, 

var uppskattat av samtliga informanter, även om inte alla personligen kommer att jobba som 

volontärer.  

“…but I´m actually doing treatment for myself, but I can put back in to Horseback, back in 

to other people then myself…” (informant 3) 

“…and the opportunity after to be able to help other people. I have not come across 

anything better then this for treatment or any mental anxiety or any stress or depression…” 

(informant 4) 

”I have a lot of close friends that has been seriously wounded. To work here has given me 

the ability to help them and give them more support.” (informant 4) 

“Because we have all been through injuries and recovery and we have all kind of been in a 

dark hole. We got out of it and now you can kind of reach out and help someone else. 

That´s why I think it appeals to all of us, it´s for the boy and girls by the boys and girls.” 

(informant 1) 

Vidare förklarade informant 1 vad det var för faktorer som gjorde att han och de andra, som 

volontärer, kunde nå ut till de nya som kommer till gården. Både informanterna och Jock 

Hutchison talade om hur viktiga dessa faktorer var för dem själva men också för de nya som de 

försöker hjälpa.  

”I understand a lot about horses but I also understand a hell of a lot more about the 

military aspect and also I´m having an understanding in injuries. So combining all those 

three, I´m in an ideal position to help boys and girls in the same position…” (Informant 

1) 

“The greatest way of changing yourself, I think, is to help other people” (Jock Hutchison) 

Både Jock och en av informanterna delade samma åsikter kring varför konceptet hur de vill 

hjälpa fungerar.  
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5.3 Tema 3 Hästen som identitet 

På frågan om hur informanterna beskrev hästen var det många som förklarade hur de upplevde att 

hästen var lik människan, och framför allt dem själva. Flera informanter pratade om att hästar har 

olika personligheter, precis som vi människor och att de kände en stor samhörighet med dem.  

”The first thing that really struck me here is that the horses are the same as us. They have 

different personalities and you can´t do the same thing for every horse…because they are 

very different.”(informant 4) 

”…I think the horse is a magical animal. It´s magic in a magical way… It´s magic in it´s 

personality… and there´s a connection between a horse and the person.” (informant 2) 

”…and the horse is like certain humans, they can get up in the wrong side of the 

bed.”(informant 3) 

En av informanterna beskrev att hästen kunde fungera som en spegelbild av hur han själv var för 

dagen, och att trots att hästen inte var på bra humör alla dagar så var den enligt honom fantastisk. 

Det faktum att hästen är ett flockdjur verkade informanterna se som en likhet med människan. En 

annan av informanterna sken upp vid frågan och beskrev endast en specifik häst.  

”Archie!? Ah, he is fantastic!” (informant 3) 

“…always being a part of a herd, something that´s easy to understand coming from a 

military background…ehm… where we all are members of a team, all member of a pack, 

all member of a herd.” (informant 1) 

Informant 1 liknade hästens flock vid militären eller en grupp inom militären. Vidare förklarade 

han att hästen liksom militärer vill ha fungerande rangordning, struktur och ledarskap i gruppen. 

Detta var ett exempel på hur informanterna beskrev likheter mellan hästarna och dem själva.  

På frågan om informanterna trodde att det skulle fungera lika bra med en motsvarande 

verksamhet fast med andra djur resonerar flera på liknande sätt, hur man blir mer mobil igen med 

hjälp av hästar är återkommande. Varför just westernridning är avgörande för hur verksamheten 

ska nå ut till alla menade Emma Hutchison var viktigt.  

“… ehm… but then again the disabled aspect… people who had amputations and who want 

to get more mobile, well you can´t get more mobile with a dog… so you are going to lose 

that aspect… where with a horse you can facilitate people with amputations and you can 

facilitate people with other disabilities…” (informant 3) 

“One of the things we understood really early was that the fact that guys couldn´t ride 

English because obviously they were missing limbs. But they could ride western because 

you don´t ride with your arms and legs you ride with your body. The horse becomes a part 

of you.” (Emma Hutchison) 

Vidare beskrev Emma Hutchison hur Horseback UK använder sig av westernridning istället för 

vanlig ridning då det också är en mer gynnsam form av ridning för funktionshindrade. Inom 

westernridning använder man sig av kroppens position i förhållande till hästens, i vanlig ridning 
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använder man benen och armarna mycket mer. Enligt Emma Hutchison blir hästen ett värdigt sätt 

att förflytta sig på för funktionshindrade.  

“So we just came up with the idea to use mobility with dignity. And the reason I say that is 

that in my experience young boys and girls just don´t want to lose their mobility. It´s not 

cool in any way, shape or form, now is it? But the horse can.” (Emma Hutchison) 

”ehm… with having an injurie where I lost a leg, the horses gave me much more ability 

being able to move around… I mean if you only got one leg they got four, brilliant! I can 

still get up to the hills and I can still go fishing if I´m on a horseback.” (informant 1) 

Jock Hutchison beskrev hur de som kommer till gården ofta känner att de under många år byggt 

upp en identitet, någon de var stolta över att vara, och genom en skada blivit ifråntagna den. Nu 

led de kanske av funktionshinder eller av psykiska störningar. Tillsammans med de andra i 

samma situation var de tvungna att börja om på nytt och skapa en ny identitet.  

”I mean the guys that come here, we want them to feel like horsemen and not disabled 

people… and the veterans, we want them to feel like horsemen and cowboys and not like 

mad men.” (Jock Hutchison) 

För de som inte var intresserade av hästar från början handlade vistelsen på Horseback UK om att 

komma ut i en lantlig miljö. Det som verkade locka själva informanterna till hästarna var att man 

där arbetar med westernridning vilket enligt dem var mer macho än vanlig ridning. De beskrev 

vanlig ridning som kvinnligt och en aktivitet för överklassen, något som de varken ville eller 

associerade sig själva med.  

“There is nothing bad about it, it´s just you don´t take riding as any macho or manly life 

that you learnt to live within the army” (informant 4) 

Flera informanter och även Jock Hutchison beskrev westernridning som ett annat sätt att möta 

hästen på, samt möjligheten att lära sig att förstå den. Det var också viktigt med cowboyimagen, 

utrustningen och klädseln då informanterna pratade om att westernridning var mer tilltalande för 

män. En av informanterna berättade att sen hans första besök på gården så hade han fått ett 

intresse för att anamma stilen av en cowboy. 

” It´s not kind of jodphurs and foxjackets and going hunting and stuff…it´s not that posh.. 

We still need to wear our hardhats when we´re riding… but a cowboyhat and some chaps 

looking cool is more important or as important…image is everything” (informant 1) 

“When I grew up kids always wanted to be cowboys… you could say I´m trying to be a kid 

again sort of… (informant 5) 

“It made me want to buy a pair of cowboy boots! It made me want to buy western 

equipment… and I didn´t feel that way before!” (informant 2) 

“Funny thing is that guys they want to see this image of they yahoo-cowboy, that´s what 

draws them. But it´s actually the groundwork and working with the horse that creates the 

change, but you couldn’t sell that to them… They are stubborn men.” (Jock Hutchison) 
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Informanterna uttrycker tydligt hur de såg upp till egenskaperna av en cowboy, hur den var 

maskulin och macho och något de kunde tänka sig att själva bli betraktade som.  

5.4 Informanternas tankar inför första besöket på Horseback UK 

Flera av informanterna uttryckte osäkerhet och ovilja inför den första vistelsen på Horseback UK. 

Vissa var negativa inför själva arbetet med hästar och kände inte någon meningsfullhet med det. 

Inställningen till hästen och vistelsen på gården förändrades för samtliga informanter redan under 

första besöket, för många redan efter första dagen.  

”Horses, therapy it´s going to be… it´s going to be rubbish I thought. This is not going to 

be me” (informant 4) 

“Why would I want to stay with horses? What does horses have to do with me?” (informant 

1) 

“I didn´t appreciate the impact it would have” (informant 2) 

Informant 3, som hade allvarligast PTSD, upplevde oro över själva vistelsen och att bo borta med 

nya människor. Livssituationen för informant 3 skilde sig avsevärt från resterande informanter då 

han på grund sin sjukdom bor på ett hem för krigsveteraner.  

“Ehm… my initial goal was to survive the week… cause I knew I were somewhere 

strange… with strange people… and…just to… survive the week basically… like not to 

have a breakdown… not do anything silly… or not do anything stupid…” (informant 3) 

5.5 Oväntade resultat 

Flera informanter beskrev vikten av att de var med i en organisation för och av militärer. Det var 

soldater och veteraner som hjälpte till vid kurserna och det var även soldater och veteraner som 

var deltagarna. De kände stor gemenskap med varandra och flera informanter beskriver hur de 

som varit ute i strid är speciella och väldigt olika civila människor.  

”…we speak differently in the military, we act differently, we have a different humour…” 

(informant 1) 

”…which is a big missing with twenty years of not being in the army and now back, that´s 

kindof an opportunity to revisit the same world.” (informant 5) 

“As far as the teams concerned, you know this is a transition between one life and another. 

What we are trying to do here is to have the best of both worlds. You know, it´s very 

civilian but you probably think it´s quite military compared to some of that language and 

attitudes and stuff.” (Jock Hutchison) 
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Det var ingen av informanterna som hade svårigheter med att berätta om positiva sidor och 

egenskaper hos hästarna. På frågan om det fanns några negativa egenskaper eller drag hos hästen 

hade många informanter svårt att uttrycka sig. Endast en av informanterna sa att det fanns något 

han gillade mindre. 

”Oh yeah, poopicking haha… they do a lot of poo!” (informant 3) 

Vissa informanter beskrev till och med det som kunde vara negativa sidor hos hästen som något 

de gillade.  

”No. Even when he´s grumpy he´s wonderful… hehe…” (informant 5) 

Vi bad informanterna att dela med sig av ett speciellt minne eller en händelse från deras första 

besök på Horseback UK som de kom ihåg extra, det kunde vara både positiva eller negativa. 

Även här svarade de bara med positivt laddade minnen. En av informanterna som var väldigt 

sluten och osäker öppnade sig mer under två av intervjuns frågor. Den ena frågan var om han 

kunde beskriva hästen, den andra frågan var denna.  

” ehm... there hasn´t been a bad one…but...  there was... a good one. I couldn´t sleep last 

time I was up there… and there was a few people that had arrived to the house and I was a 

bit restless... that night... and it got to about 3 o´clock in the morning... and the horses were 

out there on the field... so I went out into the field... by myself… and this was 3 o´clock in 

the morning but there was this full moon so I could see where I were and  the horses and 

that... and... anyway, they had a new 2 year old that was on the side of the herd, so I.. eh.. 

Luta... so I went to... see if she was alright and stroke her... and then the foal from last year, 

Twiggler, she came up behind me, and I had a jacket on, with a zipper where the hood is 

hidden, and she unzipped it… hehe, and basically it was like, what about me? So I ended up 

having to stroke both of them... eh, and just things like that, that´s special to me... eh... eh... 

that´s eh... the thing is that if I had the money and the time I would be up there all the 

time... but I have a number of hospital-appointments that I have to go... to so I can´t...  
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5.6 Sammanställning av resultatet 

Resultatet av studien visade att, samtliga informanter var överens om att deras livskvalité 

förbättrats efter att hästen kom in i deras liv. Exakt vilken inverkan just hästen haft var oklart för 

dem men de menade på att den haft en viktig betydelse.  

Vid sammanfattningen av de tre olika teman såg vi ett mönster som tydde på att hästen verkade 

kunna motivera informanterna till olika bedrifter. Den tycktes skapa en vilja hos dem att läras sig 

kommunicera, se ljusare på framtiden och att till och med vilja hjälpa andra som mår dåligt. 

Arbetet med hästarna tog dem från rollen som offer till möjligheten att själva få bidra med något. 

Deras syn på hästen utvecklades och var genomgående positiv trots att inställningen bland dem 

från början varierade.  

Hästens förmåga att motivera dem till att vilja lära sig nya saker verkade vara unik då tidigare 

behandlingar inte haft denna effekt. Informanterna verkade ha utvecklat en, för dem, ny typ av 

självinsikt där de med hjälp av hästen gick från upprörd sinnesstämning till en lugnare. Hur 

hästen bidrog till detta är för samtliga informanter, Jock och Emma Hutchison men även oss 

oklart. En del menade att hästen avlastade de negativa känslorna från individen, andra menade att 

de själva lärde sig att kontrollera sin sinnesstämning eftersom att den, i sin tur, påverkade hästen.  

Ridning generellt verkade inte vara något som informanterna varit avsevärt intresserade av 

tidigare. Gemenskapen med andra soldater och veteraner, samt imagen av westernridning och 

cowboys var något som tycktes locka informanterna till hästarna på Horseback UK. Dessa 

faktorer var viktiga för att återskapa en värdig identitet, något som påminde dem om den de en 

gång varit inom det militära. För de med fysiska handikapp innebar hästen en ny möjlighet att bli 

mer mobil på ett värdigt sätt. De kunde med hästens hjälp ta sig ut i naturen och terräng utan att 

känna sig funktionshindrade. 
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Diskussion 

Resultatet av studien indikerar på att hästen kan ha en positiv betydelse för livskvaliteten. 

Resultatet är inte generaliserbart för alla soldater och veteraner i Storbritannien. 

Undersökningsgruppen består av individer med väldigt olika typer av skador och på så vis 

representerar olika typer av funktionshinder på Horseback UK. Trots detta är antalet deltagare i 

studien för få för att man ska kunna generalisera resultatet för alla som kommer till Horseback 

UK. Vidden av funktionshinder har varit gynnsam då bredden av resultatet ledde till en nyanserad 

bild av hästens betydelse, men de var inte slumpmässigt utvalda. Detta på grund av att vi 

inkluderade samtliga soldater och veteraner som fanns tillgängliga på gården under vår period för 

datainsamling (Patel et. al. 2003:54). Det bör också belysas att om undersökningsgruppen inte 

bestått av personer som frivilligt valt att komma tillbaka så hade resultatet kunnat bli annorlunda. 

Detta har lett till en minskad chans att få information från någon som har en negativ bild av 

hästen eller sin vistelse på Horseback UK. Undersökningsgruppen i denna studie bestod av 

individer som redan hade en positiv bild av hästen eftersom att de valt att komma tillbaka. De 

hade också kommit längre i sin rehabilitering än de som kommer dit första gången, vilket 

underlättade möjligheten att få dem att vilja prata med oss. Om undersökningsgruppen bestått av 

individer som varit där för första gången hade det kunnat innebära att de inte hunnit reflektera 

över ifall hästen haft någon betydelse för deras livskvalité. Hästen hade kanske heller inte hunnit 

påverka dem under den tiden.  

En av informanterna beskrev hur han nu fick lära sig att kommunicera och jobba med hästar och 

att han inte fått det tidigare i vanlig ridning. Detta likt vad de andra beskrev skulle kunna 

innebära att det var kommunikationen, ledarskapet och möjligheten att lära sig mer om hästen 

som var viktigt i hanteringen av hästarna. De var tvungna att lära sig hantera hästen. Precis som 

(Schultz et. al. 2006) skriver är hästen ett stort och kraftfullt djur som hos många kan inge respekt 

och framkalla rädsla. För att komma över rädslan och skapa en relation med hästen krävs tålamod 

och kunskaper i hur man bygger relationer och problemlösnig. På beskrivningen av hur hästen 

reflekterade deras sinnesstämning, uppfattade vi det som att informanterna själva uppskattade 

denna egenskap hos hästen. För detta ledde till att de blev medvetna om sin sinnesstämning utan 

att en människa, till exempel en terapeut, talade om för dem hur de kände sig eller betedde sig. 

Detta kan kanske vara ett resultat av sättet som Horseback UK arbetar med soldaterna och 

veteranerna. Det vill säga precis som Emma och Jock Hutchison berättade, vill de att soldaterna 

och veteranerna ska få känslan av att vistas utanför sjukhusmiljön. Just denna känsla är viktig och 

man har sett att för de som ingår i någon form av behandling kan ridning ute i frisk luft, bortom 

byggnader som förknippas med vård och behandling få känslor som förmedlar välbefinnande (All 

et. al. 1999). Samt hur viktigt det är att de ska känna gemenskap och genom ledarskap över 

hästen lämna rollen som offer. 

Informanterna berättade att de tidigare levt ett för dem betydelsefullt liv, inom det militära, där 

varje dag hade mening. Skadorna de drabbats av tvingade bort dem från sina gamla rutiner, sin 

identitet och till viss del även meningen med livet. Utifrån detta tolkade vi det som att hästen 

verkade kunna fylla en del av detta tomrum och kanske skapa en ny typ av meningsfullhet. 

På beskrivningen av informanternas tankar inför första besöket på Horseback UK uttryckte 

informant 3, som hade allvarligast PTSD, att han upplevde oro över själva vistelsen och att bo 

borta med nya människor. Livssituationen för informant 3 skilde sig avsevärt från resterande 
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informanter då han på grund sin sjukdom bor på ett hem för krigsveteraner. Anledningen till att 

han inte upplevde hästar som något negativt innan första vistelsen kunde bero på att han, jämfört 

med de andra informanterna, hade mycket erfarenhet av hästar. 

Då synen på hästar inte var genomgående positiv bland informanterna inför deras första besök på 

Horseback UK, hade vi förväntningar på fler konkreta svar vid frågan kring vad de såg som 

negativa egenskaper hos hästen. Deras förmåga att se många likheter mellan sig själva och hästen 

samtidigt som de förklarade hur hästens sämsta sidor var fina, kan tolkas som att de nu har en 

mer positiv självbild. En positiv självbild är, framgick av informanterna, inte alltid en självklarhet 

i den grupp som genomgår behandlingar till följd av krigsskador. Att hästen verkar kunna bidra 

till att skapa en mer positiv självbild har man sett ibland annat en studie där vuxna med psykiska 

störningar ingick i ett program med terapeutisk ridning. Resultatet av studien visade på 

psykosociala fördelar som inkluderade ökad självkänsla (Bizub 2003). 

Informanter beskrev vikten av att de var med i en organisation för och av militärer. Det var 

soldater och veteraner som hjälpte till vid kurserna och det var även soldater och veteraner som 

var deltagarna. De kände stor gemenskap med varandra och flera informanter beskriver hur de 

som varit ute i strid är speciella och väldigt olika civila människor. För veteranerna kan det vara 

länge sen de fick känna av gemenskapen som de gjorde i militären. På Horseback kände de sig 

hemma.  

Möjligheterna för undersökningsgruppen att få fortsätta jobba med hästen verkade påverka dem 

positivt i flera avseenden. De fick möjlighet att se en framtida arbetsplats där de kände sig trygga 

och hemma, men de kunde även hjälpa andra som gått igenom samma svårigheter i livet som de. 

Detta kan vara en viktig aspekt för att dem ur många avseenden. Hade undersökningen gjorts på 

en annan plats eller i en annan organisation kunde resultatet ha sett annorlunda ut, då de kanske 

inte fått samma möjlighet att komma tillbaka och arbeta och hjälpa andra. Detta är viktigt 

eftersom att med hjälp av hästen kunna hjälpa andra verkar ha haft en stor betydelse för deras 

livskvalité. Det faktum att just denna aspekt var så viktig för dem var inget vi hade förväntat oss 

att se i resultatet men något som ändå hade stor betydelse. Men att vissa pratade varmt om 

möjligheten att kunna hjälpa andra och andra inte tog upp det kunde bero på olika faktorer. 

Kanske spelade hästen en större roll för dem som inte själva pratade om att hjälpa andra. En 

annan förklaring skulle kunna vara att de som pratade om att hjälpa andra hade kommit längre i 

sitt eget tillfrisknande. 

Emma och Jock Hutchison beskrev hur deras ursprungliga tanke av verksamheten var att 

funktionshindrade skulle bli mer mobila. I undersökningsgruppen var det endast en som led av ett 

funktionshinder som gjorde att han hade svårt att gå. Hade undersökningsgruppen sett annorlunda 

ut och informanterna lidit av större fysiska funktionshinder hade kanske hästens förmåga att förse 

dem med mobilitet varit viktigare. Trots detta kunde vi se ett tydligt intresse för att tala om 

fördelarna med att kunna rida på hästen. Kanske kan det bero på precis det som All et. al. (1999) 

skriver i sin studie, för de som lever med handikapp kan just ridning främja känslan av att vara 

normal, öka självdisciplinen och den emotionella utvecklingen.  

Det informanterna samt Emma och Jock Hutchison var noggranna med att framhäva gällande 

dessa möjligheter var att just westernridning var ett förmånligt sätt att rida oavsett skada. Detta är 

även något som vi anser bör belysas extra, att typen av ridning har varit betydelsefull. Alltså kan 
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liknande typ av verksamhet med vanlig ridning ge ett annat resultat och kanske inte heller 

intressera samma typ av målgrupp. Informanternas vilja att efterlikna en symbol som för dem är 

macho och maskulint, en cowboy, kunde vara ett sätt för dem att behålla en identitet som 

påminde om den de haft inom det militära. En identitet som Emma Hutchison beskrev att de kan 

uppleva att de har tappat på grund av sin skada. Den identiteten verkar ha varit viktig för dem, 

detta är ett sätt för dem att få den tillbaka. De kände inte enbart samhörighet med hästen, den var 

nu också en del av deras identitet. 

Vad som kan vara intressant för framtida forskning är vad en liknande undersökning hade gett för 

resultat om undersökningsgruppen hade varit kvinnliga militärer, endast soldater eller veteraner 

alternativt varit krigsskadade utan att ha varit militärer. Vi har ställt oss frågor som hur denna typ 

av verksamhet skulle fungera för flyktingar som kommit från länder med krig och lider av fysiska 

eller psykiska skador. I denna undersökning har vi inte kunnat se tydliga skillnader i attityder och 

svar bland de som är veteraner eller soldater, men kanske hade det sett annorlunda ut om 

undersökningen endast riktat in sig på en av dessa två grupper. Det skulle också vara intressant 

att se vad resultatet blivit om man undersökt samma målgrupp men en annan form av arbete med 

hästar, till exempel vanlig ridning och inte westernridning.  
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Metoddiskussion  

Vi ansåg att en fallstudie var lämplig eftersom vi ville få ökad förståelse för en process och vi 

ville få en så fyllig bild av undersökningsområdet som möjligt. Eftersom vi endast hade möjlighet 

att intervjua de som frivilligt valt att komma tillbaka så kan resultatet vara något vinklat mot den 

positiva synen på hästens betydelse (Patel et. al. 2003:54). Detta har inte endast påverkat 

resultatet i undersökningen utan även möjligheterna att utföra intervjuerna så som vi gjort. De 

soldater och veteraner som kommer till Horseback UK kan vara så pass sjuka, psykiskt och 

fysiskt, att det för oss inte hade varit möjligt att få intervjua dem. Vilket kunnat innebära att 

metoden hade byggts på observationer och inte intervjuer.  

För att utveckla vår idé och undersökningsplan diskuterade vi under processens gång mycket med 

varandra, vår handledare och andra involverade. På så sätt tydliggjordes en del svagheter i ett 

tidigt skede vilket ledde till att vi har varit medvetna om dessa (Patel et. al. 2003:59). Svagheter 

som till exempel det faktum att samtliga informanter själva valt att komma tillbaka och på så vis 

redan hade en positiv bild av hästen. Vi var alltså medvetna om att vi förmodligen inte skulle få 

information från någon som hade en negativ bild av hästar eller sin vistelse på Horseback UK.  

Trots att tre av de fem soldaterna kommit tillbaka för att i framtiden bli kursledare var vårt syfte 

att intervjua dem för deras erfarenheter som kursdeltagare. Att de nu hade en annan inställning 

till Horseback UK, de såg det som en arbetsplats, kunde göra att de hade ett annat tankesätt kring 

sina upplevelser på gården.  

Vi fick inte upplevelsen av att intervjupersonerna blivit påverkade av att vi spelat in och 

antecknat under intervjun. Alla gav sitt godkännande på frågan om det var ok att spela in 

intervjun. Inspelningarna har varit viktiga vid tolkningen av vad informanterna sagt, speciellt 

eftersom att samtliga informanter talade engelska. Det hade kunnat innebära svårigheter vid 

översättningarna av intervjuerna om fler av informanterna talat med mycket lokal dialekt då den 

var svårförstålig. Vid översättningen av intervjuerna använde vi oss av Google translator för att få 

nyans i översättningarna vid de tillfällen det har funnits funderingar kring hur vi skulle tyda vissa 

uttryck. Vi var medvetna om att detta inte var en tillförlitlig källa vid direkt översättning av 

språk, och därför användes det mest för att få en förståelse för uttrycken. 
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Slutsats 

Exakt vilken påverkan just hästen har på livskvalitén för brittiska soldater och veteraner som varit 

ute i krig går inte att förklara. Resultatet av denna studie visar dock att, samtliga informanter var 

överens om att deras livskvalité har förbättrats efter att hästen kom in i deras liv och att den har 

haft en viktig betydelse för dem. Beskrivningen av hur hästen är ämnad att användas på 

Horseback UK överensstämmer med vilken betydelse den har för vår undersökningsgrupp.  
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Bilaga 1 

Från: Petra Jäppinen [petra.jappinen@mil.se] 

Skickat: den 12 april 2012 11:50 

Till: Petra Nilsson 

Ämne: veteraner 

 

Hej Petra och Kinka,  

 

Försvarsmakten centralt använder sig inte idag av ridterapi av krigsveteraner.  

 

Rehabilitering av skadade krigsveteraner sker normalt på individens hemmaförband, alternativt 

ordinarie arbetsgivare om personen ej är anställd i Försvarsmakten efter avslutat insats. I de fall 

då personen saknar en ordinarie arbetsgivare ligger rehabiliteringsansvaret på Försvarsmaktens 

HR-Centrum. Ansvaret för att göra en rehabiliteringsplan ligger därför på lokal chef till den 

skadade veteranen, och vi har inte någon central koll på vilken typ av terapier eller behandlingar 

som tillämpas i det enskilda fallet. Jag är ej medveten om någon enskild som fått ridterapi, men vi 

ställer oss inte främmande till denna behandlingsform om behov skulle finnas. Det skulle därför 

vara mycket intressant att få ta del av er uppsats när ni är klara med den.  

 

MVH,  

 

Petra Jäppinen 

HR Specialist 

FÖRSVARSMAKTEN 

HR Centrum 

107 85 Stockholm 

 

08-514 396 99  
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Bilaga 2 

Intervjuguide personalen 

1. Vad är Horseback UK och hur startade det? Hur är organisationen uppbyggd? 

Could you describe what Horseback UK is and how it started? How is the organization 

structured? 

2. Vad har ni för utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet? Vad har ni för krav på personalen? 

Utbildning osv.. 

What kind of education and working experience do you have before you started working 

with Horseback UK? The staff working here, what kind of expertise do you require from 

them?  

3. Vad kallar ni det ni gör? (Hippoterapi, equine-assisted activity eller equine-assisted therapy…) 

What would you call you work? 

4. Kan du förklara vad det innebär? 

Could you describe the meaning of what you call your work? 

5. Vad var det som gjorde att ni valde att använda det begreppet/definitionen?  

What made you chose this term? 

6. Vem har skapat kursen? 

Who designed these courses? 

7. Hur är kurserna uppbyggda och vilka moment används? På vilket sätt är dessa moment 

viktiga? 

How are these courses structured and what elements/steps are used? In what way are these 

elements/steps important? 

8. Är det alltid samma moment för alla? 

Is it always the same ”steps” for everyone no matter what course? 

9. Vad är ert mål? Vad är ett positivt resultat? Vad hoppas ni att de ska de ha uppnått under 

kursen eller deras vistelse här? 

  

Whats your goal with your work here? What is a positive result for the veterans and 

soldiers? What is your hope that they achieve during the participation of these courses or 

their stay here? 
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10. Vad ser ni för förändringar hos de som kommer till er eller har varit? 

What kind of changes do you see with those who come here or have been here? 

11. Vad ser ni att hästen har för roll för de som kommer hit? Hur påverkar hästen deras 

livskvalitet? 

What kind of role does the horse play for those who come here? In which ways does the 

horse affect their quality of life?  

 12. Hur många kommer tillbaka efter första vistelsen? Är det meningen att de ska komma 

tillbaka? Hur länge stannar de och vad gör de när de kommer tillbaka?  

About how many comes back after being here the first time? Is the purpose that they will 

return here? How long do they stay then and what do they do when they come back?  

13. De som inte kommer tillbaka, vad beror det på?   

Those who doesnt return, why is that? 

14. Hur många soldater har ni här ungefär under ett år? Hur många förväntar ni er i framtiden? 

How many soldiers/veterans are here on Horseback UK during a year? How many do 

expect will come here during a year in the future? 

15. Vad ser ni för utvecklingsmöjligheter för Horseback UK? 

What kind of development opportunities do you see for Horseback UK? 
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Till soldaterna och veteranerna 

1. Hur var dina tidigare erfarenheter av hästar och djur innan du kom till Horseback UK? 

Can you tell us about your experiences with horses and other animals before you came to 

Horseback UK?  

2. Första gången du kom hit, kan du berätta mer om det? Gick du någon av kurserna?  

How was it the first time you came to Horseback UK? Did you take one of the courses?  

3. Upplevde du vistelsen här på Horseback UK som en behandling? 

Did you experience you stay here at Horseback UK as a treatment? 

4. Vi har förstått det som att alla här har gjort någon form av militärtjänstgöring utomlands, har 

du det?  När avslutade du din utlandstjänst? 

We have been told that everybody that comes here to work with the horses has done some 

kind of military service, have you also? How long ago were you deployed?  

5. På vilket sätt fick du höra talas om Horseback UK? 

How did you get in contact with Horseback UK the first time? 

6. Vilka mål och förväntningar hade du själv med att komma hit första gången?  

Can you tell us more about what goals or expectations did you have when you first came 

here?  

7. På vilka sätt känner du att Horseback UK har/inte har levt upp till dina förväntningar?  

In what ways do you think Horseback UK have or have not lived up to your goals or 

expectations? 

8. På vilket sätt skulle du vilja beskriva hästen? 

In what way would you describe the horse?  

9. Vilka särskilda moment eller händelser kommer du ihåg extra mycket från första gången du 

var här? när du gick kursen första gången? Hur har dessa moment påverkat dig? 

Are there any special moments or happenings during your first stay here that are special to 

you, or that you remember extra? In what ways have these memories affected you? 

10. Vilka särskilda moment eller händelser kommer du ihåg extra mycket från den övriga tiden 

du har varit här? Hur har dessa moment påverkat dig? 

Are there any special moments or happenings during the rest of the times you´v been here 

that are special to you, or that you remember extra? In what ways have these memories 

affected you? 



 
 

37 
 

11. Vad var det som gjorde kom du tillbaka?  

 What made you come back after the first time here? 

11.a.  (om de svarar att de kom tillbaka för hästarna)Vad var det som gjorde att du ville fortsätta 

arbeta med hästar?  

What was it that made you want to come back to work with the horses? 

11.b. Vad var det med gården/personalen som gjorde att du ville komma tillbaka?  

What was it about the yard/staff that made you want to come back?  

12. På vilket sätt har ditt liv förändrats sen hästen kom in i bilden? Vad tror du det beror det på?  

In what way have your life changed since the horses came in to your life? What do you 

think that depends on? 

13. Vilken roll har hästen spelat i de förändringarna? 

What role has the horse played in these changes? 

14. Vilka egenskaper tycker du bäst om hos hästen?  

Are there any character trates/features that you like more about the horse? 

15. Vilka egenskaper tycker du sämst om hos hästen?  

Are there any features you dislike with the horse?  

16. När du först kom hit, vilka skillnader tror du det hade varit om ni hade arbetat med andra djur 

t. ex hundar eller kor?  

When you first came here, what differences do you think it would have made if you had 

worked with other animals, like dogs or cows for example? 

17. På vilket sätt anser du att hästen har påverkat din livskvalitet?  

In what way do you think the horse has affected your quality of life? 

18. Om du jämför din vistelse här med andra typer av behandlig som du fått, hur skulle du 

beskriva skillnaden i hur det har påverkat ditt välbefinnande? 

If you compare your stay here with other types of treatment that you have received, how 

would you describe the difference in how it have affected you wellbeing/quality of life? 
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Bilaga 3 

Consent Form 

We, Petra & Kinka, are students of the Linneaus University in Kalmar Sweden studying our last 

semester of the programme Sport Science. This visit is the base of our thesis. It will not be 

published in any kind of magazine or journal.  

The aim of this study is to explore the role of the horse in the quality of life among military 

veterans or employed. To accomplish the study we hope that you are willing to talk to us about 

how you feel about the horse. To be accurate and sure that we don`t miss anything of what you 

tell us for our schoolwork, we would like to record the interviews.  

Your personal information will be confidential and no real names will be used in the thesis. 

Participating in this study will not affect your possibilities to treatment or other services nor will 

any information about the interviews be shared with anyone on Horseback UK. The interviews 

are off course voluntary and we hope that you would like to participate.  

If you agree to participate in our thesis, please sign here. You are free to end your participation 

any time without needing a cause. 

 

 

 

Petra Nilsson 

petranilsson_88@hotmail.com  

Kinka Barvestad 

kinka@kinka.se 

 

Our Mentor 

Catharina Carlsson 

 PhD Student and lecturer in social work 

Telephone 0046 480 446116     

Catharina.carlsson@lnu.se    

Linneausuniversity, Kalmar Sweden  
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