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The aim of this study was, that from a view of professional's understand the meanings of 

including horses in therapy. In order to achieve the aim of the study, qualitative method was 

used and therewith interviews was performed with professionals who work with equine- 

assisted therapy. The professionals did also have an education which allowed them to 

independently treat clients and besides that at least five years of experience of equine- assisted 

therapy. The issues of the study was to understand the professionals’ view of the horses role in 

equine-assisted therapy, which opportunities and constraints professionals consider that equine-

assisted therapy entails and also if the horse could bring something unique to therapy. The 

empirical material was thematised and analysed with help of previously research and by 

theories of Meads and Goffman. The findings of the study was that the horse was described as 

a colleague and that the horse had an impact on the role as a therapist. The horse was described 

to have an impact on the therapeutic work which facilitated the professionals’ communication, 

relations and conversations about feelings with the clients. There was descriptions about the 

importance of the professionals’ competence, which meant that they had to possess knowledge 

about both horses and treatment work. Insufficient knowledge was described as almost the only 

critical aspect using horses in therapy. The environment around the horses seemed to play an 

important role, which led to reflections about whether the horse's participation was 

compensable and if the horse could be replaced by other complements. At last the informants 

described that professionals’ today don’t use horses in enough extent. The conclusion was that 

the informants didn’t describe one, but different and several meanings of the horse’s 

participation. Which meant that no concrete conclusion to this study exist. Perhaps, other 

methods could be used to understand the meaning of including the horse in therapy. 
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Förord 

De människor som stöttat mig under uppsatsskrivandet är värda ett stort tack. Eftersom jag 

författat uppsatsen på egen hand, har stöd från nära och kära varit viktigt under skrivprocessen. 

Jag vill också tacka informanterna som har delat med sig av sin tid, för att dela sina upplevelser 

och erfarenheter med mig. Sist men inte minst vill tacka min handledare Catharina Carlsson, 

som har visat genuint intresse och stort engagemang för min uppsats. Jag har sedan starten på 

socionomprogrammet 2012 velat skriva min kandidatuppsats om hästars medverkan i 

behandling. Nu, 2015 är uppsatsen äntligen färdig.  

 

Kanske väljer vi bort saker för att slippa misslyckanden. Men ju mer vi lär oss om hur det 

verkligen fungerar desto mer hjälp kan vi få. Det är hoppfullt (Andersson 2010, 56) 
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1. Inledning 

Socialt arbete kan innebära att utföra terapi och behandling (Intuitionen för socialt arbete 2015). 

Vid behandlande insatser finns flera tillvägagångssätt. Ett av dessa är att komplettera 

behandling med djurs medverkan. Att inkludera djur i behandling innebär att djur deltar under 

hela eller delar av behandlingsprocessen (Håkansson, Palmgren-Karlsson & Sandgren 2008). 

Tedescho, Fitchett och Molidor (2005) beskriver att relationen mellan människa och djur kan 

ha en unik innebörd för socialt arbete. Detta bland annat på grund av att djurs medverkan kan 

ge professionella alternativa sätt att interagera med klienter. Interaktionen behöver då 

exempelvis inte baseras på verbal kommunikation, vilket kan underlätta behandlingsarbetet 

(ibid). Ett av djuren de professionella kan använda vid behandling är hästen. Hästunderstödd 

terapi är ett av flera begrepp som beskriver behandling där hästar medverkar.  

 

Att arbeta med hästunderstödd terapi är inte en egen metod, utan användas för att komplettera 

eller effektivisera redan existerande insatser (Håkanson, Palmgren-Karlsson & Sandgren 2008; 

Andersson 2009; Carlsson, Ranta-Nilsson & Traeen 2014). Ett exempel där hästens medverkan 

kan vara effektfull, är vid arbetet med klienter som inte ”svarat på” traditionell behandling. 

(Maujean, Kendell & Roquet 2013). Syftet med hästunderstödd terapi är alltså inte att lära 

klienten rida, utan att nå behandlingens mål genom att genomföra teoretiska och praktiska 

övningar med hästen (jmf. Stallafect 2015; Andersson 2010, 9). Yrkesgrupper som arbetarar 

med hästunderstödd terapi kan vara socionomer med sin profession inom socialpsykologiskt- 

eller pedagogiskt behandlingsarbete (Håkanson, Palmgren-Karlsson och Sandgren 2008). I 

Andersson (2010, 77) citeras Margareta Håkansson när hon beskriver möjligheterna med 

hästunderstödd terapi. 

 

Inom hästunderstödd terapi kan vi kombinera motorisk inlärning, stabilitetsträning, 

motivation, kroppskännedomsövningar och socialt samspel mellan individer. Detta paket 

presenteras i en stressreducerande miljö med djur och natur. Det är inget vi klarar av att göra 

på en brits i ett behandlingsrum (Anderson 2010, 77).  

 

Forskarna Carlsson, Ranta-Nilsson och Traeen (2015) beskriver att hästens närvaro även haft 

betydelse för behandlingspersonalen och deras arbete. Carlsson, Ranta-Nilsson och Traeen 

(2014) förklarar att när hästen närvarade blev relationen mellan personal och klient mindre 

strikt och att maktbalansen skiftade. Dessutom visade Carlsson, Ranta-Nilson och Traeen 
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(2014) studie att personalen upplevde att de behövde medvetandegöra och reglera sina känslor 

när hästen närvarade vid behandlingssessionerna. Carlsson, Ranta-Nilsson och Traeen (2014); 

Burgon (2003); Maujean, Kendell och Roquet (2013); Anestis, Anestis, Zawilinski, Hopkins 

och Lilienfeld (2014) beskriver att det behövs mer forskning kring hästars medverkan vid 

behandlingsinsatser. Anita och Gary (1999) förklarar att de professionella bör inkluderas vid 

vidare studier om hästunderstödd terapi. 

 

1.1 Problemformulering 

Anestis et al. (2014) påstår att vidare forskning kring hästunderstödd terapi inte endast behövs, 

utan att ytterligare studier krävs. Det påstår Anestis et al. (2014) beror på att studier som gjorts 

inte är tillräckligt omfattande för att kunna generera evidens. Därmed kan det inte rättfärdigas, 

att professionella använder hästar vid behandling för individer med psykisk ohälsa eller psykisk 

sjukdom. Å ena sidan beskriver Maujean, Kendell och Roquet (2013); Burgon (2003) att 

inkludera hästar vid behandlingsinsatser kan vara ett lämpligt och effektivt sätt att arbeta med 

klienter. Men å andra sidan menar Anestis et al. (2014) att hästar inte bör medverka vid 

behandling, såvida inte området beforskas ytterligare. Jag finner därmed viss ambivalens kring 

huruvida professionella i dagsläget bör använda hästar i behandling, samt på vilket sätt hästen 

bör inkluderas i behandlingsarbetet. Ambivalens inom vetenskapen kan tänkas komplicera 

arbetet för de professionella, eftersom inga entydiga rekommendationer verkar existera. Det 

skulle i sin tur kunna drabba mottagarna av hästunderunderstödd terapi, det vill säga patienter 

och klienter. Carlsson, Ranta-Nilsson och Traeen (2015) menar att inkludera hästar i 

behandlingsarbete, på flera sätt inverkar på behandlingspersonalen, deras arbete och inställning. 

Professionella med erfarenhet av hästunderstödd terapi, kan alltså tänkas ha uppfattningar om 

vad hästens medverkan betyder för dem i arbetet. Anita och Gary (1999) uttrycker att 

professionella bör medverka vid kunskapsutveckling kring hästars medverkan. På grund av det 

ambivalenta forskningsläget upplever jag det relevant att undersöka hästeunderstödd terapi, 

genom att försöka förstå vilken betydelse hästen har för professionella.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att förstå professionellas uppfattningar, om vilken betydelse hästens 

medverkan har för dem vid behandlingsarbete. 
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Frågor som jag avser besvara i denna studie är, 

 Vilken funktion upplever professionella att hästens medverkan har i hästunderstödd 

terapi? 

 

 Vilka möjligheter och begränsningar uppfattar professionella att det finns vid 

hästunderstödd terapi? 

 

 Finns det aspekter med hästen som gör det här behandlingskomplementet unikt? 

 

1.3 Avgränsningar 

Professionella använder hästar vid olika typer av verksamheter, men denna studie avgränsas till 

professionella som inkluderar hästen i behandlande verksamheter. Håkansson, Palmgren-

Karlsson och Sandgren (2008) förklarar att behandlande verksamheter kan vara socialt 

behandlingsarbete eller behandling inom hälso- och sjukvården. Behandlingen inom hälso- och 

sjukvården innefattar att förebygga, rehabilitera eller behandla skador som konstaterats efter 

medicinsk bedömning (ibid). Min studie inkluderar inte professionella inom hälso- och 

sjukvården, utan avgränsas till professionella som arbetar med socialt behandlingsarbete.  

Syftet med socialt behandlingsarbete är enligt Håkansson, Palmgren-Karlsson och Sandgren 

(2008) insatser med exempelvis sociala, rehabiliterande eller arbetsmarknadsmässiga mål. 

Vidare förklarar Håkansson, Palmgren-Karlsson och Sandgren (2008) att ingen given gräns 

existerar mellan socialt behandlingsarbete som innebär fritidsverksamhet och det som innefattar 

behandling. Hästunderstödd terapi som fritidsverksamhet kan exempelvis vara daglig 

verksamhet för människor med neuropsykiska diagnoser, där syftet är att lära brukaren rida 

(ibid). Professionella som arbetar med daglig verksamhet och ridundervisning inkluderas inte i 

min studie, utan avgränsning har gjorts kring professionella som arbetar med behandlande 

insatser. Enligt Håkansson, Palmgren-Karlsson och Sandgren (2008) innebär det att 

behandlaren skall ha ett yrke där legitimation (eller motsvarande) krävs, som ger individen 

självständigt behandlingsansvar. Vidare avgränsades min studie till professionella med 

erfarenhet, vilket i studien räknats som minst fem års erfarenhet av arbete med hästar i 

behandling. Fem år ansågs rimligt för att de professionella skulle hunnit erfara och upplevt 

tillräcklig för att kunna ha uppfattningar som behövdes för studiens syfte.  
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1.4 Begreppsdefinitioner 

- Hästunderstödd terapi definieras som tilläggsterapi och innefattar behandlingsinsatser 

som kompletteras med hästens medverkan (Håkansson, Palmgren-Karlsson & Sandgren 

2008). I min studie har begreppet hästunderstödd terapi valts ut, av flera begrepp som 

används när hästar medverkan i behandling. Vårdguiden 1177 (2013) beskriver att 

hästunderstödd terapi är ett samlingsbegrepp för när hästar deltar i behandling. 

Begreppet hästunderstödd terapi används även av Andersson (2009); Håkansson, 

Möller, Lindström och Mattsson (2007). När jag refererar till forskare, författare eller 

informanter som använt ett annat ordval, har jag valt att återge begreppet som de valt. 

- Komplement är ett av begreppen som används för att beskriva hästens roll i behandling. 

Komplement betyder enligt Nationalencyklopedin (2015) att ”fylla ut” eller ”göra något 

fullständigt”. Det finns även olika begrepp angående hästen roll. Men i enlighet med 

Håkanson, Palmgren-Karlsson och Sandgren (2008); Andersson (2009); Carlsson, 

Ranta-Nilsson och Traeen (2014), har jag i uppsatsen valt att definiera hästen som 

komplement i behandling. Begreppet ”komplement” ansågs dessutom enhetligt med att 

hästunderstödd terapi inte räknas som en egen metod.   

- Professionell omfattar i uppsatsen individer med en grundutbildning inom vård eller 

socialt arbete samt med vidareutbildning om hur hästar används terapeutiskt.   

- Begreppet relation, omfattar i uppsatsen relationer som förekommer i hästunderstödd 

terapi. Det vill säga relationen mellan professionell-klient, klient-häst, professionell-

häst och professionell-klient-häst. 

- Terapeutisk relation/Terapeutiskt arbete. Terapeutiskt arbete är ett annat ord för själva 

behandlingsarbetet. Det innefattar bland annat övningar som den professionella utför 

tillsammans med klienten, i ett terapeutiskt syfte. En terapeutisk relation inkluderar 

relationen mellan terapeuten och klienten. Den terapeutiska relationen innefattar att 

terapeutens kompetens används för hjälpa klienten. Den terapeutiska relationen är en 

förutsättning för framgångsrikt behandlingsarbete (jmf. Psykologiguiden 2015).  

- Co-terapeut innebär att två terapeuter samarbetar och därmed kallas det co-terapeuter 

(psykologiguiden 2015). I uppsatsen förkommer detta begrepp i resultat/analys. 

Begreppet definieras här, eftersom jag inte ansåg det som allmänt vedertaget.  
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1.5 Teorier – Interaktion och roller 

För att analysera empirin, utgick jag från George H. Meads teori om interaktion. Men då jag 

upplevde teorin otillräckligt för min analys, kompletterade jag med Erving Goffmans teori om 

Roller. De båda teorierna var användbara i kombination, eftersom båda fokuserar på individers 

agerande i ett socialt sammanhang, men utgår från två olika perspektiv. Mead utgår från 

socialpsykologiskt perspektiv, medan Goffman utgår från dramaturgiskt perspektiv. Trots att 

Meads och Goffmans verk kan verka ålderdomliga, ansåg jag ändå att teorierna var användbara 

till analysen. Efter att ha läst verken valde jag ut delar, vilka jag ansåg mest lämpade att 

appliceras på empirin. De valda delarna beskrivs kortfattat nedan, i syfte att skapa 

grundläggande förståelse för de båda teorierna.  

 

Mead (1976, 149-150) menar att människan ”skapas” i ett förhållande med andra människor. 

Vidare förklarar Mead (1976, 152) hur individer söker sin identitet, genom positioner som 

”tilldelats” individen inom de grupper där individen befinner sig. Mead (1976, 150) förklarar 

att relationer en människa har, återspeglas i människans handlingar och attityder. Han förklarar 

också hur individer anpassar sig efter situationer. Det vill säga, att när individer befinner sig i 

en specifik situation kan det medföra att individ ”tilldelas” en särskild position/roll i just den 

kontexten. Här finner jag viss likhet med Goffmans (1959, 167-168) teori, om att individer 

förhåller sig till roller de tilldelats inom en specifik kontext. Meads menar alltså att gruppen 

tilldelar individer roller. Goffman menar istället att individer förhåller sig till roller som 

uppstått inom gruppen, genom att ”spela rollen” såsom att övriga individer var publik. Mead 

(1976, 33) förklarar att människan kan tillskriva något eller någon en specifik innebörd och att 

den innebörden kommer att påverka individens handlingar och beteende (ibid). 

 

Mead (1976, 156) förklarar att individer strävar efter bekräftelse i syfte att förverkliga sig själva. 

Förverkligande innebär att individens handling ”erkänns” av andra människor. Individen kan 

enligt Mead (1976, 156) förverkliga sig själv genom att uppleva hur de egna handlingarna bidrar 

med något till andra. Vidare förklarar Mead (1976, 182) att kommunikation är en grundläggande 

faktor när människor organiserar sig med varandra. Han menar att det finns medveten och 

omedveten kommunikation, varav den omedvetna kallas för mobbvetande. Mobbvetande 

innebär bland annat att människan påverkar andra, samtidigt som människans agerande är en 

återspegling av attityder från omgivande individer (ibid). Även i Goffmans (1959, 1671-168) 

verk beskrivs hur individer påverkar varandra under interaktion med varandra. Det kan enligt 
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Goffman bland annat ske när individen genom interaktion frigör sig från rollen och de formella 

krav som inkluderas i rollen. Enligt Mead (1976, 184) kan traditionella omständigheter 

komplicera mötet mellan människor. Men att specifika individer som ingår i gruppen, genom 

sina attityder kan påverka möten mellan människor, så att de börjar fungera. Där finns 

ytterligare koppling till Goffmans teori. Goffman kommer nämligen också in på hur rollerna i 

en kontext kan påverkar individen. Exempelvis kan det enligt Goffman (1959, 174) ske genom 

rollomkastningar mellan individer, vilket innebär att två individer exempelvis ”tar över 

varandras roll”. Det kan också ske en gränsöverträdelse, vilket innebär att individen inte helt 

”håller sig” till de givna gränser som rollen omfattar. Vidare förklarar Goffman att det kan vara 

gynnsamt för en grupps ledare att gränsöverträdelse och rollomkastningar sker, eftersom det 

kan skapa en mer familjär och likställd relation i gruppen. 

 

 

2. Bakgrund och tidigare forskning 

Kapitel två börjar med bakgrundsfakta, vilket inkluderas i uppsatsen för att ge bättre förståelse 

för hästunderstödd terapi i sin kontext. Därefter följer en redogörelse av den tidigare forskning 

kring hästunderstödd terapi som jag har tagit del av. 

   

2.1 Bakgrund 

 

2.1.1 Hästunderstödd terapi - omfattning och utbildning 

Håkansson, Palmgren-Karlsson och Sandgren (2008) förklarar att hästunderstödd terapi har 

bedrivits under cirka femtio år. Att de första verksamheterna startade i Norden och att de sedan 

spreds över världen (ibid). Vidare beskriver Håkansson, Palmgren-Karlsson och Sandgren 

(2008) att hästunderstödd terapi främst bedrivs inom den privata sektorn och att verksamheter 

ibland bedrivs med hjälp av donationer. Därtill förklarar de att hästunderstödd terapi inte räknas 

som sjukvårdande behandling, utan att klienter ofta själva får stå för behandlingskostnaderna 

(ibid). När Håkansson, Palmgren-Karlsson och Sandgren (2008) kartlagde verksamheter som 

bedrev hästunderstödd terapi i Sverige år 2008, fanns det 97 verksamheter.  
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För att kunna certifiera sig som ridterapeut, krävs enligt 1177 vårdguiden (2013) en utbildning 

inom exempelvis vård eller socialt arbete. Utöver yrkeskompetensen behövs även 

dokumenterad fördjupad kunskap om hur hästen används terapeutiskt (ibid). Håkansson, 

Palmgren-Karlsson och Sandgren (2008) beskriver att en ridterapiutbildning på 45hp startade 

år 2005. Den utbildningen finns idag dock inte tillgänglig. Ett exempel på en kurs som finns 

idag beskrivs på Linnéuniversitets (2015) hemsida. Kursen är på 15hp riktar sig bland annat till 

socionomer och syftar att individen skall få kunskap att utifrån sin grundprofession på ett säkert 

sätt kunna inkludera hästar i behandling (ibid). Det finns även en så kallad EASEL- utbildning. 

EASEL är en förkortning av Experimental Social Emotional Learning, Coaching and Therapy 

och är en specifik modell som användas inom behandling. Kursen motsvarar 30hp och kräver 

att individen har yrkesmässig kvalifikation inom exempelvis socialt arbete. EASEL- utbildning 

syftar att individen skall erhålla kunskaper, för att kunna kombinera EASEL’s grundtankar med 

sitt ursprungliga yrke. Målet med EASEL är att kunna erbjuda hästunderstödd terapi med hög 

kvalité (EASEL-Facilitators Utbildning 2015). 

 

2.1.2 Interaktion mellan häst och människa 

Nyström (2009, 18-19) förklarar att hästens vilda sida alltid finns kvar, trots att människan kan 

tämja hästen. Nyström beskriver att det beror på att hästar är flyktdjur och att hästens försvar 

mot potentiell fara är att snabbt reagera och fly. Det kan därför enligt Nyström uppstå 

missförstånd när hästars och människor interagerar, exempelvis kan hästen kan uppleva 

människan som potentiellt hot och försöka fly eller bli aggressiv (ibid). Nyström (2009, 9-10) 

menar att förutom ord påverkas- och påverkar vi andra genom kroppsspråk och att hästens 

kommunikation utgår från just kroppsspråket. Människan kan dock med övning lära sig förstå 

delar av hästens språk och därmed kommunicera med hästen (ibid). Andersson (2010, 80-81) 

förklarar att vid hästunderstödd terapi krävs stabila hästar som klarar av att interagera med 

ångestfyllda klienter. Anderson menar att det inte innebär specifika hästraser, utan att det är 

syftet med hästens medverkan som avgör huruvida en häst är lämpad eller inte. Vid 

hästunderstödd terapi är det en förutsättning att hästen tycker om att interagera med människor 

(ibid). Skogh (2010, 162) poängterar att det inte endast är klienten som skall stå i centrum för 

hur en verksamhet med hästars medverkan utformas. Utan att det är lika viktigt med fokus på 

hästens bästa och att människan inte endast skall försöka tillgodose egna behov med hästens 

medverkan (ibid).  
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2.2 Tidigare forskning 

Forskning kring hästunderstödd terapi som jag tagit del av, har tematiserats efter aspekter som 

framträtt i artiklarna. Forskningen har jag funnit på OneSearch, Libris och Swepub, vilka är 

sökmotorer som används vid Linnéuniversitetet. Sökord som använts är equine assisted 

therapy, equine assisted social work, horses and social work och horses and treatment. Dessa 

meningar söktes inte kombinerat, utan var för sig. Samtliga artiklar som inkluderats under 

avsnittet tidigare forskning är refereegranskade och publicerade mellan åren 2003- 2015.  

 

2.2.1 Relationer och affekter 

Studier visar att klientens relation till hästen som de främst arbetade med under behandlingen, 

upplevdes som värdefull (Carlsson, Ranta-Nilsson & Traeen 2014; Maujean, Kendell & Roquet 

2013; Burgon 2003) Carlsson, Ranta-Nilsson och Traeen (2014) beskriver att klienter ansåg att 

relationen till hästen var så betydelsefull, att de övervägt avsluta behandlingen om de inte fick 

arbeta med ”sin” häst. Bland annat upplevde klienterna relationen till hästen som äkta, på grund 

av att känslorna respekt och tillit uppstod (ibid). Kontakten mellan klient och häst var viktig för 

att behandlingen skulle kunna generera positiva effekter (Maujean, Kendell & Roquet 2013). 

Under behandlingen med hästars medverkan, beskrev klienter hur de upplevde glädje 

(Håkansson, Möller, Lindström & Mattson 2007; Burgon 2003; Maujean, Kendell & Roquet 

2013). Klienter uttryckte känslan av att hästen inte dömde känslor, tankar och beteende, utan 

att hästen reagerar mer ”rätt fram” än människor (Burgon 2003). Flera av klienterna var först 

rädda för att interagera med hästarna, men under behandlingens gång överkom de rädslorna 

(Maujean, Kendell & Roquet 2013; Burgon 2003). I Carlsson, Ranta-Nilsson och Traeen (2014) 

studie redogörs hur hästens umgänge verkat ha minskat oönskade känslor för klienterna, såsom 

att ångestnivån sjönk och att aggressivt beteende minskade. I Carlsson, Ranta-Nilsson och 

Traeen (2014) studie beskrivs också hur personalen upplevde att hästen speglade känslor, 

intentioner och attityder. Det påverkade i sin tur personalens känslomässiga status och gjorde 

att personalen kände att de inte kunde ljuga för hästen (ibid). Därtill bidrog också hästens 

förmåga att spegla känslor, till att personalen upplevde det enklare att tala med klienterna om 

deras känslor (ibid). 
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2.2.2 Effekter av hästunderstödd terapi 

Under behandling med hästars medverkan, utvecklade klienterna nya färdigheter (Maujean, 

Kendell & Roquet 2013; Håkansson et al. 2007; Burgon 2003). En annan effekt var att 

klienterna såg fram emot behandlingssessionerna, vilket motiverade klienterna att fortsätta 

behandlingen (Maujean, Kendell & Roquet 2013; Burgon 2003). Klienterna upplevde också att 

få hästen att göra rätt, gav dem känslan av att ha lyckats med något (Burgon 2003). Maujean, 

Kendell och Roquet (2013) studie visade att klienterna under hästunderstödd terapi, snarare 

verkade stolta än kritiska över saker de åstadkommit. Vidare beskriver Maujean, Kendell och 

Roquet (2013) att personalen upplevde att klienter under behandlingen började uppvisa mer 

positiv attityd, förbättrat samarbete, snällare beteende mot varandra och mer hjälpsam 

inställning. Flera av dessa färdigheter var även användbara för klienterna utanför stallet och 

flera av klienterna återvände efter behandlingen till skolan (ibid). I Håkansson et al. (2007) 

studie sammanfattades effekterna av hästunderstödd terapi som ökad harmoni, mer balans, ökad 

välmående och förbättrad kommunikativ förmåga. Anestis et al. (2014) hävdar dock att 

existerande forskning inte ger evidens, för att hästars medverkan skulle generera förmåner som 

andra metoder inte kan. 

 

2.2.3 Stallmiljöns inverkan 

När hästar medverkat vid behandling, verkade även miljön runt hästarna ha betydelse för 

behandlingsarbetet (Carlsson, Ranta-Nilsson & Traeen 2014; Håkansson et al. 2007; Burgon 

2003; Maujean, Kendell & Roquet 2013). Viktiga aspekter i miljön var exempelvis lukter och 

ljud från stallet (Håkansson et al. 2007). Klienter beskrev att något värdefullt under 

behandlingen med hästar, var just att de fick ”komma ut och få frisk luft” (Burgon 2003), samt 

att atmosfären runt stallet upplevdes som icke- dömande (Maujean, Kendell & Roquet 2013; 

Burgon 2003). Maujean, Kendell och Roquet (2013) förklarade att klienterna var mer 

avslappnade när de vistades på stallområdet, vilket bidrog till att känsliga samtal inte upplevdes 

lika hotande. En avslappnad och icke-dömande miljö var viktig för att kunna skapa terapeutiska 

relationer (ibid). Carlsson, Ranta-Nilsson och Traeen (2014) förklarar att stallmiljön visade sig 

skapa en behandlingsmiljö som främjade interaktionen mellan klient och personal. De verkade 

exempelvis göra att behandlare och klienter kunde agera utanför traditionella roller, eftersom 

andra ”regler” verkade existerar i stallmiljön (ibid). 
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2.2.4 Brist på evidens och hästrelaterade olyckor 

Anestis et al (2014) undersökte studier som gjorts kring hästars medverkan i behandling. I 

resultatet konstaterades tveksamheter kring ifall hästars medverkan kunde legitimisternas för 

klienter med psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa. Tveksamheterna uppstod eftersom Anestis 

et al. (2014) ansåg att existerande forskning utgörs av mindre och otillräckliga studier. Därför 

finns inte heller tillräckliga evidens, för att hästars medverkan har positiva effekter för individer 

med psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom. Detta menar Anestis et al. (2014) blir problematiskt, 

eftersom det förekommer att hästars medverkan presenteras som ”garanterad lösning” för 

psykiska åkommor. Vidare menar forskarna att om hästars medverkan marknadsförs eller 

praktiseras, bör det samtidigt föras diskussioner kring bland annat behandlingens höga 

kostnader, samt att den är tidskrävande. Anestis et al. (2014) rekommenderar inte hästar 

medverkar vid behandling av psykisk ohälsa och psykisk sjukdom, såvida området inte 

utforskas vidare och komplementet evidensbaseras. 

 

 

3. Metodkapitel 

Kapitel tre börjar med förklaring kring synen på ”att vinna kunskap”, följt av beskrivning och 

redogörelse kring vilka metoder som valts och hur de används i studien. Till sist finns 

reflektioner kring etiska överväganden, metodologiska överväganden och studiens 

trovärdighet. 

 

3.1 Kunskapssyn 

3.1.1 Hermeneutisk ansats 

Hermeneutisk ansats valdes eftersom hermeneutikens främsta uppgift är att redogöra för 

förståelse och min studie syftar att förstå informanternas uppfattning. Hermeneutiken ansågs 

också lämpad, eftersom studien inte skulle inkludera kausala utsagor. Det vill säga att specifika 

samband inte skulle bevisas (jmf. Thomassen 2007). Den hermeneutiska ansatsen möjliggjorde 

att jag kunde tolka och synliggöra informanternas uppfattningar. Det gjorde jag genom att söka 

efter meningsfulla yttranden, samt genom att försöka ”sätta mig in i” informanternas 

upplevelser och beskrivningar. Min tolkning av informanternas utsagor kan därtill anses mer 
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eller mindre korrekt. Det vill säga att min tolkning inte är ”definitiv”, samt att flera sanningar 

kan existera (jmf. Gilje & Grimen 2007). Thomassen (2007, 100-101) förklarar att inom 

hermeneutiken anses individer inte kunna skapa förståelse, utan att använda sin förförståelse. 

Det innebär att i min studie där empirin förståtts av mig, har även min förförståelse inkluderats. 

För att tydliggöra vilken min (medvetna) förförståelse varit, följer nedan en rubrik för detta. 

 

3.1.1.1 Förförståelse 

Förförståelsen behöver inte betraktas negativt, utan bör snarare betraktas som att den ger 

empirin ”en mening”. Min förståelse bygger alltså på min förförståelse, genom en så kallad 

förståelseprocess. Det innebär att när jag försökt förstå empirin, har jag rört mig mellan det 

empiriska materialet och att söka förståelse för helheten. Under förståelseprocessen skapades 

för mig kontinuerligt ny förförståelse, vilken påverkade resterande tolkning/förståelse av 

materialet (jmf. Thomassen 2007, 101). En del av min förförståelse är jag är medveten om, men 

det kan också tänkas existera omedveten förförståelse, som också kan ha påverkat min tolkning 

om empirin. Innan jag påbörjade studien beskrev jag min medvetna förförståelse kring hästens 

medverkan i behandling såhär: Hästar har alltid haft en betydande roll i mitt liv. Jag upplever 

att hästar och naturen har gett mig många positiva upplevelser och haft hälsofrämjande 

effekter. Samtidigt har jag upplevt rädslor och sökt sjukvård på grund av skador jag ådragit 

mig vid interaktionen med hästar. Min stora tillgivenhet till hästen, medför också åsikter kring 

vad som är godtagbar hästhållning. Jag har väldigt begränsad förförståelse av hästunderstödd 

terapi och kunskapen jag har, är endast sådant jag sporadiskt läst på hemsidor eller i litteratur.  

 

3.1.2 Abduktion 

Enligt Thomassen (2007, 49-50) innebär induktivt arbetssätt att vetskap nås när något kan 

observeras genom systematisk erfarenhet. Deduktivt arbetssätt däremot, innebär enligt 

Thomassen (2007, 49-50) att empiri tolkas utifrån påförhand givna hypoteser eller teorier. 

Eftersom jag knappt hade tidigare kunskaper om hästunderstödd terapi, upplevde jag det 

komplicerat att på förhand skapa hypoteser. Det vill säga att använda deduktivt arbetssätt. 

Samtidigt upplevde jag det komplicerat att analysera materialet genom att enbart studera 

empirin. Det vill säga att utgå från det induktiva arbetssättet. Då varken det induktiva eller 

deduktiva angreppssätten upplevdes lämpligt för min studie, valde jag att använda abduktion. 

Svensson (2011, 193) beskriver abduktion som ett växelspel mellan induktion och deduktion. 
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Vidare förklarar Svensson (2011, 193) att abduktion innebär att forskaren tar hjälp av teorier 

vid observation av empirin, men att observationerna samtidigt underlättas av att forskaren 

använder teorierna. Abduktion innebar för min studie, att jag studerade empirin med specifika 

teorier i åtanke, men att empirin även ”fått tala för sig själv” genom exempelvis tematiseringen. 

3.1.3 Innehållsanalys 

För att kunna analysera insamlad data, valde jag att göra en innehållsanalys. Infovoice (2007) 

beskriver innehållsanalyser som lämplig analysmetod för data som samlats in genom 

djupintervjuer. När jag genomförde innehållsanalysen, utgick jag från tillvägagångssättet som 

beskrivs på Infovoice (2007). Det innebar att jag bekantade mig med det empiriska materialet, 

genom att noga studera det. Jag sökte då efter ledtrådar och mönster i materialet, vilka sedan 

tematiserades. Det finns olika vägar att göra en innehållsanalys, men tematisering valdes 

eftersom empirin inte omfattade självklara kategorier (jmf. Infovoice 2007). Att jag utgick från 

abduktion möjliggjorde att jag kunde låt empirin ”tala till mig”, genom att jag tematiserade 

aspekter som synliggjorts i empirin. Jag sökte alltså inte efter specifik aspekter, men hade 

samtidigt teorierna i åtanke.  

 

3.2 Kvalitativ forskningsmetod 

3.2.1 Kvalitativa djupintervjuer 

Empiriskt material har samlats in genom kvalitativt tillvägagångssätt, eftersom kvalitativ 

forskning riktas mot att uppnå förståelse istället för förklaring. Syftet med min studie var att 

uppnå förståelse (jmf. Levin 2008, 38). Vidare valdes den kvalitativa metoden intervjuer. 

Intervjuer valdes för att informanterna med egna ord skulle få beskriva sina upplevelser och 

erfarenheter. Deras berättande förväntades generera förståelsen som studiens syfte krävde. 

Eftersom djupare kunskap i första hand inte fås av intervjuer, valde jag intervjumetoden 

djupintervju. Detta för att främja att informanternas reflektioner kring vilken betydelse hästens 

medverkar har för dem. Jag syftade nämligen att fånga informanternas personliga erfarenheter. 

Variation mellan fast frågeformulär och kompletterande öppna frågor kan vara att föredra vid 

intervjuer och därför valde jag att utgå från en intervjuguide (bilaga 1), men att samtidigt lämna 

utrymme för följdfrågor och fritt berättande (jmf. Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, 40-41). 

Eftersom informanterna skulle tala om ett behandlingskomplement de valt att använda, 
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resonerade jag kring att informanterna eventuellt presenterade ett okritiskt perspektiv. Därför 

har jag även försökt att problematisera och mer kritiskt analysera informanternas utsagor. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, 37) förklarar att intervjuer inte säger allt, utan att de 

påverkas av aspekter såsom exempelvis de involverade individernas tolkningar. Mina eller 

informanterna tolkningar under intervjun, kan alltså ha påverkat studiens utfall. Därför bör 

studien resultat inte betraktas som ”fast sanning”. 

 

3.2.2 Strategiskt urval och telefonintervjuer 

Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården (2010) beskriver att strategiskt urval kan vara 

lämpat för studier där empiri skall analyseras. Jag valde strategiskt urval eftersom min empiri 

skulle analyseras och studiens syfte krävde empiri från individer med specifik utbildning med 

erfarenhet. Kvale och Brinkmann (2012, 156) förklarar att fler intervjuer inte behöver betyda 

mer vetenskap, utan att färre intervjuer kan vara att föredra eftersom det kan innebära att mer 

tid kan ägnas åt analysen. Eftersom jag avsåg att ingående analysera empirin, ansåg jag att utgå 

från fyra intervjuer kunde öka möjligheten att genomföra analysen såsom önskat. Jag hade dock 

i åtanke att antalet intervjuer kunde behöva justeras, ifall empirin visade sig bli för ”tunn”. Det 

strategiska urvalet innebar att utbudet av informanter begränsades och informanter jag fann 

bodde långt ifrån Växjö. Det gjorde att fysiskt möte skulle innebära för kostsam transport och 

vara för tidskrävande för denna studie. Men eftersom studiens syfte krävde de strategiskt 

utvalda informanterna, valde jag att genomföra telefonintervjuer. Kvale och Brinkmann (2014, 

190-191) beskriver att telefonintervjuer kan innebära fördelar, såsom att det möjliggör samtal 

med individer som befinner sig geografiskt avlägset, eller att samtal kan upplevas mer 

avslappnade om man inte träffas. Att utesluta fysiskt möte kan dock även vara olämpligt, 

eftersom kroppslig närvaro kan ha betydelse för samtal (ibid). Telefonintervjuerna möjliggjorde 

samtal med de utvalda informanterna. Det kan gjort att informanterna blivit mer avslappnade, 

samtidigt kunde jag inte observera informanternas kroppsspråk och ansiktsuttryck. Det kan i 

sin tur ha påverkat min tolkning av intervjusvaren.  

3.2.3 Tillvägagångssätt 

Lämpliga informanter fann jag genom hemsidor för verksamheter för hästunderstödd terapi och 

genom kontakter. Informanterna kontaktades via mail (bilaga 2) och samtliga informanter 

tackade ja till medverkan. Jag tog direkt kontakt med informanterna, utan att tänka på att gå via 
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eventuella chefer. Det minskar enligt Svensson och Ahrne (2011); Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011) risken för att chefer väljer anställda som förväntas svara önskvärt. Tre av fyra 

informanter visade sig dock arbeta med egna företag och för dem fanns inga chefer. Utifrån 

studiens syfte och frågeställningar skapades sedan intervjuguiden (bilaga 1), de tre kategorierna 

i intervjuguiden utgår från studiens tre frågeställningar. Därefter bokades tider in för intervjuer. 

Eftersom djupintervjuerna syftade att informanterna ”på djupet” skulle beskriva personliga 

erfarenheter, berättade jag under samtalet även om mig själv, i syfte att skapa avslappnad 

stämning. Under intervjuerna ställdes frågor från intervjuguiden (bilaga 1), men samtidigt 

ställde jag följdfrågor och dessutom berättade informanterna fritt om aspekter som inte 

inkluderats i intervjuguiden. Under intervjuerna förde jag kontinuerligt anteckningar. Min 

intention var att spela in och samtidigt anteckna under intervjuerna, vilket godkänts av 

informanterna. Men på grund av tekniskt fel misslyckades inspelningarna och därför fick jag 

endast utgå från anteckningarna. För att säkerställa att informanterna uppfattat att jag tolkat 

dem rätt, fick de möjlighet att ”godkänna” de av deras kommentarer jag avsåg inkludera i 

resultatet. Tre av fyra informanter ville göra detta, vilket resulterade i minimala förändringar. 

Den fjärde informanten uttryckte att hon inte behövde godkänna sina kommentarer, utan att jag 

kunde använda dem såsom jag skrivit. Empirin är alltså ett resultat av mina anteckningar under 

intervjuerna, vilket kan innebära att citat inte ordagrant återgivits såsom de sades. Dessutom 

vet jag inte om de fjärde informanterna anser att jag uppfattat hennes uttalanden rätt. 

3.2.4 Etiska överväganden 

Vilka forskningsprojekt som skall prövas och vilka villkor som då skall beaktas, anges i lagen 

(2003:460) om etikprövning som avser människor. Trots att min studie inte är ett 

forskningsprojekt utan ”bara” ett examensarbete, behövde etiska överväganden göras eftersom 

studien inkluderade människor. Enligt 3§ i ovan nämnd lag, skall lagen tillämpas vid forskning 

som innefattar behandling av känsliga uppgifter enligt 13§ personuppgiftslagen. I det 

lagrummet beskrivs förbud mot avslöjande av känsliga uppgifter, vilket exempelvis handlar om 

individers politiska- och religiösa åsikter. Att sådana uppgifter skulle framkomma under mina 

intervjuer med fokus på hästunderstödd terapi, ansåg jag relativt liten. I åtanke fanns dock att 

ifall sådana uppgifter skulle uttryckas, hade de inte presenterats i studien. Gustavsson, 

Hermerén och Pettersson (2005, 10) beskriver att forskningsetiska överväganden handlar om 

att väga värdet av kunskap som forskning genererar, mot risker som kan tänkas uppstå. Denna 

studie skulle generera en kandidatexamen och därmed innebär studien ingen samhällsnytta. 
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Nyttan med min studie ansågs således liten, vilket innebar att riskerna behövde vara minimala 

för att inte ”väga över” nyttan. Dock ansågs även riskerna minimala, eftersom jag inte 

efterfrågade informanternas upplevelser kring deras privatliv. Inte heller ansågs informanterna 

tillhöra en ”utsatt grupp”. Nyttan med studien ansågs därför överväga riskerna och att studien 

därmed borde vara legitim att genomföra. 

Jag beaktade även de fyra grundläggande huvudkrav som Vetenskapsrådet (2008) beskriver. 

Det första är informationskravet, som innebar att jag informerade informanterna om studiens 

syfte och att deras medverkan kunde avbrytas när helst de önskade (bilaga 2). Jag berättade 

innan intervjun startade, hur deras kommentarer skulle användas och att uppsatsen skulle 

publiceras på allmänna forum. Det andra kravet är samtyckeskravet, vilket innebar att 

informanterna medverkade frivilligt. Eftersom jag antecknade under intervjuerna, fick 

informanterna möjlighet att få sina kommentarer skickade till sig, för att de skulle känna att jag 

hade uppfattat dem rätt. Det tredje kravet jag beaktat är konfidentialitetskravet, som innebar att 

det empiriska materialet direkt avidentifierades. Materialet existerade endast på min dator och 

skall raderas när uppsatsen blivit godkänd. Det fjärde kravet var nyttjandekravet, vilket innebar 

att empirin endast användes till uppsatsen och inga andra ändamål (jmf. Vetenskapsrådet 2008). 

Att informanterna har avidentifierats kan enligt Gustavsson Hermerén och Pettersson (2005, 

68) vara en nackdel, eftersom det omöjliggör att uppgifter kan kontrolleras. Men av etiska skäl 

kvarstod beslutet att avidentifiera informanterna. Men för att informanterna i resultat/analys 

ändå skall ”upplevas som individer”, beskrivs de där med påhittade namn.   

3.2.5 Metodologiska överväganden 

Ett annat sätt att nå studiens syfte hade varit att utföra en etnografisk studie. Enligt Lalander 

(2014, 85) ger etnografisk strategi möjlighet att kombinera olika tillvägagångssätt. Jag hade då 

kunnat kombinera djupintervjuer med att observera de professionellas arbete. Min uppfattning 

hade då även kunnat inkludera aspekter bortom intervjusvaren, såsom aspekter informanterna 

valt att inte berätta om, eller aspekter som endast kan observeras. Det finns enligt Lalander 

(2011, 83) fördelar med att besöka miljöer där informanterna befinner sig. Dock hade 

observationer av behandlingsarbete troligen inte varit etiskt försvarbart för en kandidatuppsats, 

eftersom klienterna samtidigt hade observerats. För att nå studiens syfte hade jag också kunnat 

använda fokusgrupper. Enligt Dahlin-Ivanoff (2011, 71-71) innebär fokusgrupper att ett 

specifikt ämne diskuteras i grupp. Fördelen är bland annat att deltagarna kan föra diskussioner, 

vilket kan resultera i att flera perspektiv förs fram (ibid). Fokusgrupper som metod för min 
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studie, hade inneburit att professionella kunnat diskutera olika aspekter kring hästens 

medverkan, vilket möjligen inneburit att fler perspektiv förts fram. Men på grund av det 

geografiska avståndet, kunde fokusgrupper inte genomföras. Likaså fanns etiska aspekter att 

överväga, såsom att exempelvis informanterna inte kunnat avidentifieras för varandra. 

Etnografisk studie och fokusgrupper är två av de metoder jag funderat kring. Men efter 

metodologiska överväganden, framstod kvalitativa djupintervjuer som lämpligast metod.  

3.2.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet innebär blanda annat huruvida en studies resultat är tillförlitligt, vilken kan ställas i 

relation till om studien kan reproduceras vid en annan tidpunkt (Kvale och Brinkmann 2014, 

295). Reliabiliteten kan å ena sidan tänkas hög, eftersom jag redogjort för tillvägagångssätt och 

därför bör studien vara simpel att reproducera. Kvale och Brinkmann (2014, 295) förklarar att 

vid kvalitativa intervjuer, kan reliabiliteten inkludera huruvida informanterna skulle ge 

förändrade svar om intervjun genomförts av någon annan. Informanterna i min studie har 

avidentifieras, vilken troligen skulle innebära att andra informanter användes om studien 

reproducerades. Därför borde resultatet inte bli desamma, även om det möjligen skulle bli 

liknande. Eftersom jag haft hermeneutisk utgångspunkt, är resultatet dessutom baserat på min 

tolkning och förförståelse. Andra individer hade kanske inte tolkat empirin såsom jag har gjort. 

Att studien troligen inte är replikerbar, skulle alltså å andra sidan göra reliabiliteten låg. Kvale 

och Brinkmann (2014, 295) förklarar att reliabiliteten bör öka för att motverka godtycklighet, 

men att det samtidigt kan motverka variationsrikedom.  

 

Validiteten innebär enligt Kvale och Brinkmann (2014, 296-297) huruvida argument och 

yttranden är välgrundade och försvarbara. Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att fokus då 

finns på metoder som använts och om studien undersöker det som påstås. I min studies 

metodkapitel redogörs och motiveras valda tillvägagångssätt och metoder. Där motiveras valda 

metoder och dess logik till forskningsfrågorna. Mina detaljrika beskrivningar kring metodiken, 

gör att läsaren själv kan uppfatta huruvida metodiken verkar korrekt eller inte. Att intervjuerna 

inte spelats in, kan tänkas sänka validiteten, eftersom det finns garanti för att citat återges 

ordagrant. Dessutom har jag inte kunnat ”gå tillbaka” och lyssna på intervjuerna. Utan har 

istället fått förlita mig på hur jag först uppfattat informanterna. Validiteten i studien bör därmed 

vara relativt låg. 
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Generaliserbarhet innebär enligt Kvale och Brinkmann (2014, 310) bland annat huruvida 

resultat bedöms giltiga och om resultaten kan överföras till andra kontexter. En invändning mot 

intervjuforskning är att den baseras på för få personer för att resultat skall kunna generaliseras 

(ibid). Min studies empiri omfattas endast av fyra informanter, vars uppfattningar inte behöver 

vara representativa för andra professionella som arbetar med hästunderstödd terapi. Min empiri 

”säger” endast något om mina informanters uppfattningar just de datum och i den kontext de 

intervjuats. Dock förklarar Kvale och Brinkman (2013, 310-311) att kunskapen från få 

informanter kan användas i andra situationer. Det kan alltså tänkas existera aspekter i min 

empiri, som även andra professionella kan känna igen sig i. Dessutom är studien i vissa 

avseenden överförbar, eftersom aspekter överensstämmer med det som tidigare studier visat.  

 

 

4. Resultat och analys 

 

I resultat/analys benämns informanterna även med begreppen professionella, terapeuter och 

behandlare. Hästens medverkan vid behandlingsinsatser, beskrivs även med de kortare 

uttrycken ”hästens närvaro” eller ”hästens medverkan”. Resultat/analys börjar med en kort 

presentation av informanterna. Presentationen baseras på bakgrundsfrågorna i intervjuguiden 

(bilaga 1). Resultat/analys är uppdelat i teman, vilka synliggjorts vid innehållsanalysen. 

 

Elin 

Är utbildad socionom och ridterapeut. Hon har en norsk utbildning som motsvarar svenska 

”steg 1” i psykoterapiutbildningen. Elin har även EASEL- utbildning, mindfulness- utbildning 

och utbildning i MI- metoden. Hon har arbetat med hästar i behandling sedan 2009. Hon arbetar 

främst med långtidssjukskrivna och barn med neuropsykiatriska diagnoser. Elin arbetar både 

enskilt med klienter och med grupper. Främst arbetar Elin ensam med häst och klient, men 

ibland finns klienters egen assistent/behandlare med. Teoretiska utgångspunkter hon använder 

i arbetet är exempelvis anknytningsteori, mentalisering samt teori om affekter.  

Andrea  

Är utbildad psykolog, psykoterapeut och är även IRT certifierad ridterapeut. Andrea har arbetat 

med hästar i behandling sedan 1994-1995. Hennes arbete har främst riktat sig mot vuxna 

kvinnor med olika typer av beteendeproblematik, neuropsykiatriska diagnoser och 
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utmattningssyndrom. Andrea arbetar främst ensam med en klienterna, men i enstaka fall har 

hon även grupper. Teoretiska utgångspunkter Andrea använder i arbetet är framförallt 

psykodynamiskteori, anknytningsteori, affektteori och KBT. 

 

Filippa  

Är utbildad sjuksköterska med specialisering inom barn/ungdom och är även ridterapeut. 

Filippa har arbetat med hästar i behandling sedan 1991. Hennes arbete har framförallt riktat sig 

mot neuropsykiatriska diagnoser, utmattningssyndrom, depressioner och ångest. Filippa arbetar 

både med barn, vuxna, enskilda klienter och med grupper. Hon beskriver att snarare än att arbeta 

från teoretiska utgångspunkter, utgår hon från ett specifikt förhållningssätt. Det 

förhållningssättet går framför allt i linje med KBT och anknytningsteori. 

 

Lisa  

Är utbildad socionom och har ”steg 1” som familjeterapeut. Hon är utbildad ridterapeut och har 

snart EASEL-utbildning. Lisa har arbetat med hästar i behandling sedan 2003. Hennes arbete 

har varit med flickor som utsatts för övergrepp och som haft olika typer av 

självskadeproblematik. Nu arbetar Lisa med ungdomar och vuxna, men också med 

ledarskapsutveckling/utbildning och handledning. När hon arbetar med häst och klient är hon 

ensam, men ibland tillsammans med en annan terapeut. Teoretiska utgångspunkter för Lisas 

arbete är bland annat systemteori, familjeterapi, anknytningsteori, mentalisering och KBT.  

 

4.1 Hästen som arbetskollega  

I empirin framkommer hur informanterna definierar hästens medverkan och dessutom 

exemplifierar informanterna varför de valt specifika definitioner. Informanterna förklarar även 

hur hästens medverkan påverkar deras roll som behandlare.  

 

4.1.1 Definition av hästens medverkan 

I empirin definierar informanterna hästens medverkan med lika och olika begrepp. Elin och 

Andrea använder båda begreppet co-terapeut. Andrea säger, ”Hästen är för mig både min 

assistent och mitt andra par ögon. Jag skulle också kunna säga att den är som en co-terapeut”. 
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Filippas och Lisas gemensamma definition för hästens medverkan är istället kollega och 

arbetskamrat. Filippa säger såhär,  

 

Filippa: /…/ Alltså hästen är på många sätt min arbetskamrat. Så ser jag på den när jag ser på 

den som individ. För det räcker ju inte med en klient och en häst så blir det bra liksom. 

Samtidigt skulle jag också säga att hästen är ett verktyg som ger möjligheter /---/. Jag kan med 

hästen medverkan hjälpa klienter att hantera situationer. 

 

När Filippa definierar hästens medverkan, kombinerar hon alltså begreppet arbetskamrat med 

verktyg. I Filippas beskrivning finns koppling till behandlingsprogrammet som forskarna 

Maujean, Roquet och Kendell (2013) undersökt. Där beskrivs nämligen hästens medverkan som 

terapeutisk verktyg (ibid). Elin uttrycker dock att hästen inte kan definieras som verktyg. 

 

Elin: Hästen är inte ett verktyg i behandlingen, de är mina egna hästar, så jag skulle snarare 

kalla de för mina vänner. Men i själva behandlingen skulle jag säga att de är som co-terapeuter, 

eftersom de utför en del av behandlingen själva. 

 

Informanterna uttrycker alltså ingen given eller enhetligt definition av hästens medverkan. 

Dock kan begreppen co-terapeut, kollega, assistent och arbetskollega uppfattas snarlika och 

med liknande innebörd. Elin vidareutvecklar sedan sin beskrivning om att hästen ”utför en del 

av behandlingen själv”.  

 

Elin: Jo jag menar att det kan hända saker mellan klienten och hästen. Men även mellan mig 

och hästen. Som behandlare när hästen är inkluderad, så styr man inte över processerna helt 

själv. Hästen svarar direkt på vad människan sänder ut och reaktioner går inte att bestämma 

över. 

 

Goffman (1959, 167) förklarar att individer som verkar i team tilldelas roller, vilka individerna 

sedan agerar efter och upprätthåller. Dock kan samarbete förekomma i teamet, vilket kan frigöra 

en roll från krav som annars ingått i rollen (ibid). Tolkas Elins uttryck utifrån Goffmans teori, 

skulle teamet ”klient, professionell och häst” tänkas tilldela Elin rollen som ledare och högst 

ansvarig. Utifrån Goffmans teori skulle Elins uttryck om att hästen utför en självständig del 

under behandlingsarbetet, kunna innebära att hon frigör sig från en del av kraven knutna till 

rollen som behandlare. Detta eftersom det kan tolkas som att behandlingsansvar lämnas till 

hästen. Enligt Goffman (1959, 168) har kollegor intern kommunikation sinsemellan. Att 

informanterna definierar hästen som arbetskamrat och co-terapeut, kan innebära att 

informanterna upplever intern kommunikation med hästen.  
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4.1.2 Hästens inverkan på rollen som behandlare 

I empirin framkommer beskrivningar om att hästen inverkade på den professionellas roll under 

behandlingsarbetet. Andrea beskriver det såhär, 

 

Andrea: Jag har iakttagit mig själv och märker att när jag sitter på min mottagning så kan jag 

vara mera saklig. Trots att jag är en engagerad och empatisk terapeut där med. Men när jag är 

med hästen och bedriver ridterapi så har jag märkt att jag blir mera mjuk på något sätt och mer 

aktiv. Ja jag upplever mig själv som mjukare, mer aktiv och att jag har mer engagemang när 

jag arbetar med hästen, än vad jag har i rummet /---/. Det blir på ett annat sätt att bedriva 

ridterapi och jag trivs bättre med det. 

 

Meads (1976, 184) förklarar hur traditionella omständigheter kan göra att individer upplever 

svårigheter att förstå varandra. Behandling på ”mottagningen” som Andrea beskriver, kan 

tänkas motsvara vad Meads menar med traditionella omständigheter. När behandlingen då 

förflyttas från mottagningen till den utomhusmiljö där hästunderstödd terapi bedrivs, så utförs 

därmed behandlingen inte länge under traditionella omständigheter. Vidare beskriver Mead 

(1976, 157) vikten av situationer där individen kan komma till uttryck och kan utföra saker på 

sitt sätt och tänka sina egna tankar. Att Andrea upplever sig mer mjuk och aktiv när hon arbetar 

med hästunderstödd terapi, skulle utifrån Meads teori kunna förklaras med att hästunderstödd 

terapi bidrar till att hon kan ”komma till uttryck” och kan utföra saker på sitt sätt. Eftersom 

Meads beskriver det som viktigt, kan det tänkas vara en av orsakerna till att Andrea trivs bättre 

med att arbetade med hästunderstödd terapi. Andrea förklarar sedan varför hon tror att hon 

påverkas i rollen som terapeut,   

 

Andrea: Varför det blir det såhär, det tror jag dels är för att jag måste hålla koll på hästen hela 

tiden. Det händer något när hästen kommer med i bilden och man inte sitter still och har terapi, 

som gör en mer engagerad och det blir mer aktivitet. 

 

Meads (1995, 152) förklarar att individer har olika positioner i olika grupper, vilket också 

hjälper individen att identifiera sig själv. Utifrån Meads teori skulle kontexten för 

hästunderstödd terapi kunna innebära att Andrea kan ”kliva ur” positionen hon har i gruppen 

och att hon därmed inte behöver sitta still och dessutom vara mer aktiv. Goffman (1959, 174) 

beskriver hur rollerna en individ får i en kontext kan påverkas genom exempelvis 

gränsöverträdelse, vilket innebär att individen inte helt ”håller sig” till givna gränser för rollen 

hon spelar. Utifrån Goffmans teori skulle hästunderstödd terapi kunna innebära att Andrea 
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tänjer på gränserna, vilket hon kanske inte kan när hon arbetar på mottagningen. När Andrea 

hamnar utanför den traditionella behandlingskontexten, kan hon tänkas göra en 

gränsöverträdelse och vara mer aktiv, engagerad och inte behöva sitta still. Det finns här en 

koppling till Carlsson, Ranta-Nilsson och Traeen (2014) studie. Där beskrivs att när hästen 

medverkade upplevde personalen att de inte behövde agera enligt traditionella roller (ibid). 

Förutom beskrivningar om hästens inverkan på rollen som behandlare, har informanterna även 

uttryckt att hästen inverkat på det terapeutiska arbetet. Detta avhandlas under kommande rubrik. 

 

4.2 Hästens inverkan på det terapeutiska arbetet 
 

I empirin finns beskrivningar om att hästens medverkan inverkat på det terapeutiska arbetet. 

Bland annat genom att bidra med alternativa sätt att kommunicera, att samtal kring känslor 

underlättats och att goda relation enklare kunde skapas. Kommunikation, känslor och relation 

är dessutom aspekter som informanterna beskriver ”går hand i hand”. Det var därför svårt att 

separera dem under olika rubriken och det går att avläsa hur de ”går in i varandra”. 

  

4.2.1 Alternativ kommunikation 

I empirin framgår beskrivningar om att hästen närvaro underlättat informanternas 

kommunikation med klienterna. Informanterna beskriver bland annat att hästens medverkan 

innebär att dialoger med klienter inte behöver föras ”sittandes mitt emot varandra”, utan att de 

kan konversera under praktiska övningar. När Andrea berättar om syftet med hästunderstödd 

terapi säger hon: ”Syftet är väl också att klienten ska komma bort från det där att sitta i ett rum, 

ja där man bara sitter och tittar på varandra /---/”. Även Carlsson, Ranta-Nilsson och Traeen 

(2014) beskriver att konversationer mellan personal och klient blivit avslappande, eftersom de 

inte behövde samtala ”öga mot öga”. I min empiri finns inte endast beskrivningar om hur 

verbala konversationer kunde föras under andra omständigheter, utan det även värdet av icke-

verbal kommunikation finns beskriven.  

 

Elin: Det öppnar nya dimensioner, som exempelvis kommunikation som är mer än bara ett 

verbalt samtal /…/. Behandlingen får ett annat fokus än på bara samtal och ord. Det icke 

verbala kan vara viktigt och övningar kan också utföras i det tysta /---/.  

 

Mead (1976, 182) poängterar att verbal kommunikation är unik för människor, men att djur 

använder annan kommunikation. Utifrån Mead’s teori skulle de nya dimensionerna av 
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kommunikation som Elin beskriver, kunna öppnas på grund av att icke-verbal kommunikation 

krävs för att Elin skall kunna kommunicera med klienten och hästen. Mead (1976, 182) 

förklarar även att icke- verbal kommunikation kan förekomma omedvetet. Utifrån Meads teori 

skulle därför omedveten kommunikationen kunna pågå, vilken informanterna i så fall inte kan 

beskriva eftersom den är just omedveten. Lisa förklarar hur hästen inte ”bara” hjälper henne att 

kommunicera bättre, utan även hur det underlättat arbetet för henne. 

 

Lisa: Hästen är en medhjälpare som hjälper teamet, terapeuten och klienten att bli tydliga, med 

kommunikationen och våra intentioner. /…/ Det kan hjälpa mig som terapeut med tillit 

eftersom en del klienterna litar mer på en häst än på en människa /---/. Hästen hjälper mig 

genom att skapa arbetsmaterial som kan ge arbetshypoteser, vilket går fortare än att jag ska 

sitta och kanske intervjua klienten /…/.  

 

Enligt Meads (1976, 184) kan kommunikation möjliggöras mellan grupper, genom att en 

individ inverkar på gruppen. Skulle Lisas beskrivning om att hästens närvaro underlättat 

kommunikationen, förklaras utifrån Meads teori, kan hästen tänkas ”vara individen” med 

inverkan på gruppen. Därmed skulle kommunikation också kunna möjliggöras mellan 

behandlare och klient. På så sätt skulle Lisa också uppleva att hon blir hjälpt. Meads (1995, 

182) förklarar också att kommunikation är grundläggande när människor organiserar sig. 

Därmed skulle hästen när den underlättar kommunikation, också hjälpa till att skapa något 

grundläggande i interaktionen med klienten. Carlsson, Ranta-Nilsson och Traeen (2015) 

beskriver nämner också kommunikation. De förklarar att om behandlingens fokus riktades mot 

känslor eller prestation, hade betydelse för vilken inverkan hästen hade på exempelvis 

kommunikationen (ibid). Vidar förklarar Carlsson, Ranta- Nilsson och Traeen (2014) att 

hästens närvaro underlättat kommunikation, vilket också underlättat samtal kring klientens 

känslor. Även informanterna i min studie förklarar hur förenklad kommunikation gjort det 

lättare för dem att samtala med klienter om deras känslor. Under nästa rubrik redogörs för 

beskrivningar om just känslor. 

 

4.2.2 Nära till känslorna 

Informanterna ger flera beskrivningar på hur känslor blir tydligare och lättare att tala kring, när 

hästen medverkar. Elin förklarar hur känslor kommer fram, eftersom hästunderstödd terapi 

generar alternativa sätt att uttrycka sig. 
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Elin: Just de där med fler dimensioner och att kroppen är med. Känslorna kommer fram på 

andra sätt och man kan uttrycka sig på andra sätt /…/. Hästen är ju också så stor också och den 

ger mycket intryck i sig. Det är också stort för klienterna att våga vara med hästen och det 

stärker. Klienterna vågar också mer vara sig själva. 

 

Elin beskrivning om att klienterna vågar vara sig själva, kan kopplas till Burgon (2003) studie. 

Där beskrivs att klienter upplevt hästarna som ärliga och icke-dömande (ibid). Här finns 

dessutom koppling till Carlsson, Ranta-Nilsson och Traeens (2014) studie, vilken visar 

upplevelser om att hästens medverkan bidragit med känslan att interaktioner blev autentiska. I 

likhet med detta beskriver även Lisa att hur försvar kan sänkas under hästunderstödd terapi, 

eftersom hästen inte har specifika förväntningar på individen.  

 

Lisa: Man kan ju säga en sak, men det kan hända något helt annat. Det är väl en erfarenhet jag 

har utifrån målgruppen jag arbetat mycket med, att man kan säga att allt är bra men att 

kroppsspråket säger något annat /…/. Där igen kan människan tillsammans med hästen, locka 

fram sidor som sänker försvaren. För hästen har inte förväntningar. Man kan annars ljuga och 

låssas, men med hästen så går det ju inte, hästen ger ju svar /…/. 

 

Av Lisa uttalande kan ytterligare kopplingar göras till tidigare forskning. Carlsson, Ranta-

Nilsson och Traeen (2014) observerade nämligen att hästen fungerat som emotionell spegel. 

Det innebar att hästen speglade känslor och gav direkt respons på känslor (ibid). Det Lisa 

beskriver kan tänkas vara något i likhet med en emotionell spegel. Detta eftersom Lisa förklarar 

att de inte går att ljuga för hästen, eftersom hästen ändå ger svar. Mead (1976, 182) beskriver 

att mobbmedvetande innebär att attityder omedvetet tas in från omgivningen, vilka sedan 

återspeglas hos individen som påverkats. Attityderna förändrar i sin tur individens agerande 

(ibid). Skulle Elins och Lisas beskrivningar om att hästens närvaro underlättar samtal/arbete 

kring klientens känslor förklaras utifrån Meads teori om mobbvetande. Då skulle det kunna 

innebära att attityder från exempelvis personalen och hästarna, återspeglas hos klienten. Ett 

exempel på en känsla som beskrivs i empirin är tillit. När Lisa berättar om vad hästen kan 

tillföra i behandling som är unikt, nämner hon tillit, 

 

Lisa: Euuuum, jag tror faktiskt att den kan tillföra det som är EASEL: s tanke, alltså att de kan 

se att man kan får ömsesidig respekt och att man kan kommunicera med en häst och att man 

kan hantera hästen. För så är det, att de kan skapa tillit och det kan hjälpa mig i relationen med 

klienten  /---/. 

 

Lisa uttrycker alltså hur tillit skapas, vilket i sin tur underlättar relationen med klienten. Där 

finns en koppling till tidigare forskning. Carlsson, Ranta-Nilsson och Traeen (2014) beskriver 
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personalens upplevelser av att hästens närvaro, gjort det lättare att tala om klienternas känslor. 

Likaså upplevde klienterna att det inte var så skrämmande att prata om sina känslor (ibid). Lisas 

uttalande skulle utifrån Goffmans (1959, 167-168) teori om gränsöverträdelse, kunna innebära 

att hästens medverkan möjliggjort att gränserna för rollen som behandlare kan ”tänjas”. Det 

skulle kunna underlätta aspekterna som Lisa beskriver, såsom exempelvis tillit. Utifrån 

Goffmans (1959, 168) teori kan en sådan gränsöverträdelse innebära mer familjär och likställd 

relation mellan Lisa och klienten. Elin och Flippa talar också om att även behandlare behöver 

kunskap kring känslor, 

 

Elin: /…/ Det gäller också att behandlaren kan hantera det som händer, för hästarna kan 

framkalla väldigt starka känslor och reaktioner och kan man inte hantera det som behandlare, 

så kan klienten gå därifrån med ett öppna sår.  

 

Filippa: Vi jobbar mycket med ångest och ångest betyder ju fara för hästen. Därför tränar vi 

de hästarna speciellt för att de ska vara trygga med oss som ledare och vi tränar även oss själva 

för att behålla lugnet och släppa ner axlarna. 

 

Att även de professionella behövde hantera sina känslor, finns även dokumenterat i tidigare 

forskning. Carlsson, Ranta-Nilsson och Traeen (2014) förklarar hur personal också behövt vara 

medvetna om de egna känslorna, eftersom de påverkade hästen om personalen var stressade 

eller på dåligt humör. 

 

4.2.3 Skapa goda relationer 

I empirin finns förutom beskrivningar om att tillit underlättade samtalen kring känslor, också 

beskrivet att tillit underlättade den professionellas relation till klienten. Andrea förklarar 

exempelvis att hästens närvaro skapar en fin kontakt,  

 

Andrea: /---/ Det som händer mellan oss handlar om att det blir tydligt, en trygghet och tillit 

och i det här så händer det något med människor som har tillitsbrist. Jag hade en flicka som sa 

”tänk att det här är första gången någon gör något för mig”. Hon kände att hästen gjorde något 

för henne, fanns där och stannade där och att den gjorde något just för henne. Det blir en fin 

och nära kontakt när hästen är med. 

 

Mead (1976, 150) förklarar att varje individ speglar mönster av relationer. Utifrån det skulle 

Andreas’ relation till klienten kunna underlättas, eftersom hästen kan tänkas få en betydande 

plats i klientens relationsmönster. Att en viktig relation tillkommit, skulle i sin tur speglas i 

klientens beteende. Meads (1976, 150) beskriver också att människor anpassar sig till 
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förändrade situationer. Att Andreas’ behandlingsarbete bedrivs i en annorlunda situation när 

hon utför hästunderstödd terapi kontra arbetet på mottagningen, skulle utifrån Meads teori 

kunna innebära att klienten och Andrea anpassar sig till de olika situationerna. Anpassning till 

de båda olika kontexterna, skulle också återspeglas i deras agerande. Elin förklarar att folk 

agerar mer ohämmat när hästen närvarar. Elin säger: Det finns massor av anledningar att inkludera 

hästen i behandling – folk blir inte lika hämmade och låsta och man kan få en helt annan relation /---/. 

Att inte vara hämmad och låst skulle kunna kopplas till Carlsson, Ranta-Nilsson och Traeen 

(2014) studie. De förklarar att personalen upplevt att relationen mellan klient och personal blev 

mindre strikt när hästen närvarande (ibid). Maujean, Roquet och Kendell (2013) beskriver att 

relationen är betydande för det terapeutiska arbetet och för att positiva effekter skulle kunna 

nås. I likhet med det, skulle den förbättrade relationen som informanterna i min studie beskriver, 

kunna utgöra en viktig faktor i behandlingskontexten. 

 

4.3 Vikten av den professionellas kompetens  

I empirin poängterar informanterna att ”vem som helst” inte bör bedriva hästunderstödd terapi. 

Informanterna beskriver att specifika kunskaper behövs och att behandlaren måste känna 

hästarna de arbetar med väl.  

4.3.1 Kunskaper om hästar och behandling 

Informanterna uttrycker liknande beskrivningar om att de som arbetar med hästunderstödd 

terapi, bör ha kunskaper om både hästar och behandling. Såhär beskriver Filippa de kunskaper 

en behandlare som utövar hästunderstödd terapi bör ha, 

 

Filippa: /…/ Du måste ha rätt kunskap om både människor och hästar. Har man det inte själv, 

krävs att man gör det tillsammans med någon. Men det krävs oerhört mycket vid ångest 

tillexempel. Det är inte säkert att de som rider världscupen i hoppning som kan göra ett bra 

jobb, utan det är en annan typ kunskap man behöver. Man behöver en väldigt bred typ av 

hästkunskap och behandlingen med, båda delarna.  

 

Att det finns krav på behandlingspersonalens kompetens, är även något Carlsson, Ranta-Nilsson 

och Traeen (2015) tar upp i sin studie. Där indikeras att högra krav ställs på personalen, för att 

positiva aspekter med hästars medverkan skall kunna åstadkommas (ibid). Vidare förklarar 

Filippa att just okunskap tillsammans med att hästen är flyktdjur utgör de främsta riskerna med 
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hästunderstödd terapi. Filippa: /…/ riskerna är kopplade till okunskap. Men visst hästar är ju 

ett flyktdjur och hästen är alltid en häst och då kan ju alltid saker hända såklart. Men störst är 

risken vid okunskap. Filippa uttalande kan ha koppling till det Anestis et al. (2014) beskriver i 

sin studie. Nämligen det finns orosmoment med att involvera stora djur i behandling (ibid). 

Skillnaden är dock att Filippa beskriver att riskerna främst är kopplade till just okunskap. Till 

skillnad från Antestis et al. (2014) som förklarar att fler risker än så förknippas med 

hästunderstödd terapi. Informanten Lisa poängterar vikten av säkerhet, 

  

Lisa: Sen måste man ha ett säkerhets- och etisk tänk kring varför man gör saker. Alla djur kanske 

inte är lämpade att jobba. De är individer precis som vi, gillar olika saker och kan vara mer eller 

mindre lämpade. Men de måste få vara hästar också och man måste tänka mycket på 

hästhållning.  En stor hästkunskap eller ja relativ stor hästkunskap krävs, och man bör försöka 

efterlikna förhållanden som de normalt skulle leva i. 

 

Informanterna kommer sedan in på ytterligare orsaker kring att behandlare behöver känna 

hästen de arbetar med väl. Beskrivningar kring detta följer under kommande rubrik. 

  

4.3.2 Vikten av att känna hästen 

I empirin poängterar samtliga informanter vikten av att de känner hästarna väl och att de har 

möjlighet att träna tillsammans med hästarna. Dessutom äger tre av de fyra informanter hästarna 

de arbetar med. Elin och Andrea beskriver sina åsikter kring att använda egna hästar kontra 

ridskolehästar,  

 

Elin: Jag tycker det är en fördel att hästarna är min egna. Men det går ju att ha verksamhet 

annars också, men jag tror inte alltid det brukar inte vara så lyckat i exempelvis ridskolemiljö. 

Jag har fördelen att jag känner hästarna väl och kan läsa dom, det är en fördel i behandling 

tycker jag. För det bygger mycket på att läsa av hästarna och förstå dom. Det krävs en helhet. 

 

Andrea: En privathäst den är känslig på ett helt annat sätt, då finns hästens urspungsbeteende 

är fortfarande kvar. Så det blev inte bra att använda ridskolans hästar, så då gick jag över till 

mina egna hästar igen. 

 

Att Andrea, Filippa och Elin äger hästarna de arbetar med, kan kopplas till Carlsson, Ranta-

Nilsson och Traeen (2014) studie. Där förklaras att definitioner av hästen som vän/partner gör 

att hästen blir mer än endast ett komplement i behandling (ibid). Att informanterna äger 

hästarna och troligen har en relationen till hästarna, skulle kunna innebära att hästen blir mer 
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än ”bara” ett komplement. Goffman (1959, 174) förklarar hur rollomkastningar kan gynna 

personen som innehar den ”högre” positionen i en grupp. Detta eftersom avståndet mellan de 

högre och lägre ställda medlemmarna i teamet minskar och därmed kan familjaritet och 

likställighet öka (ibid). Appliceras Goffmans teori skulle det kunna innebära att eftersom 

informanterna äger hästen, skulle en typ av rollomkastning skapas där hästen alltså går från att 

vara arbetskollega till att bli mer som en vän. Det skulle kunna resultera i att mer familjaritet 

och likställighet upplevs i teamet, vilket skulle gynna informanterna som troligen har högst 

ställning i teamet. Lisa uttrycker att det viktigaste inte är ägandet, utan poängterar att det handlar 

om att behandlaren känner hästen de använder i arbetet, 

 

Lisa: Det viktiga är att jag vill jobba med hästar som jag känner. Du måste känna hästarna, det 

är de viktigaste. Eller att den du arbetar med känner sina hästar. Vem som äger hästarna har 

ingen betydelse, man måste känna dom och ha jobbat med dom själv, det är de som är viktigt.  

 

Att det finns ett värde i att känna hästen, finns även beskrivet i tidigare forskning. Burgon 

(2003) förklarar att instruktörerna i hennes studie berättat om vikten av att bygga en relation 

och skapa förtroende till hästarna de arbetade med. Vidare beskrivs i min studie hur arbete med 

hästar kan kopplas till intresset för ridning och hästar. Filippa säger såhär, 

 

Filippa: Ja, de flesta är egna hästar /---/. Min familj har alltid haft mycket hästar och stort 

ridintresse och vi har alltid tränat våra egna hästar. Jag tror det har betydelse, speciellt om man 

ska jobba med barn/ungdom och inom psykiatrin, då tror jag det är ännu viktigare att man 

känner hästarna väl och sådär. 

 

Mead (1976, 33) beskriver hur föreställningar och attityder en individ har av något, speglas i 

individens handlingar. Det exemplifierar Meads med att beskriva förhållandet mellan en individ 

och en häst. Mead förklarar att människan kan tänkas ha attityden att hästen har ytterligare 

värden än ”bara” som ett djur. Individens attityd till hästen återspelas i dennes agerande runt 

hästen (ibid). Skulle citatet av Filippa som återges ovan, analyseras utifrån Meads teori. Skulle 

det kunna innebära att Filippa, tillskriver hästar en specifik betydelse eftersom hästar är ett 

fritidsintresse. Det skulle därmed återspeglas i Filippas agerande runt hästarna. Därmed skulle 

behandlingsarbetet eventuellt upplevas på ”ett specifikt sätt”, just eftersom viss attityd finns till 

hästen. Här går även att tyda en koppling till tidigare forskning, som tar upp återspeglande 

beteende. Carlsson, Ranta-Nilsson och Traeen (2015) förklarar att genom hästarnas närvaro 
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kunde personalen hjälpa klienterna att förstå att hästen agerade som respons på hur personalen 

och klienterna agerade. 

 

4.4 Huruvida hästen är ersättningsbar 

I empirin framkommer informanternas beskrivningar kring huruvida hästen tillför något unik 

för behandlingsarbetet kontra vikten av andra aspekter som inkluderas i hästunderstödd terapi. 

Likaså framkommer informanters resonemang kring om hästens medverkan skulle kunna 

ersättas, exempelvis av andra djur.  

 

4.4.1 Naturens inverkan 

I empirin finns beskrivningar om att stallmiljön och naturen inverkat på det terapeutiska arbetet. 

Informanterna beskriver kopplingar mellan naturen och lyckat behandlingsarbete. Lisa 

exemplifierar hur naturen ”kommer på köpet” vid hästunderstödd terapi, 

 

Lisa: Förutom att hästen är stor, så finns de ju ofta på landet, vilket ger en naturupplevelse och 

alla de här andra hälsobringande effekterna. Det är skillnad att utföra behandling i stan och på 

landet. Man kommer ut i fria marker, känner lukter och får intryck från naturen.  

 

Lisas kommentar kan kopplas till tidigare forskning. Håkansson et al. (2007) förklarar att en 

betydelsefull aspekt under hästunderstödd terapi, var att klienterna var nära naturen och 

exempelvis kunde höra ljud och känna lukt från stallet. Även Elin beskriver att miljön på 

”landet” automatiskt inkluderas i hästunderstödd terapi. Elin säger, ”Det kan ju också vara lite 

bökigt att ta sig iväg till behandling. Min verksamhet ligger ju en bra bit utanför, vilket 

samtidigt kan vara bra eftersom man kommer iväg från den vanliga miljön”. I Carlsson, Ranta-

Nilsson och Traeen (2014); Håkansson et al. (2007); Burgon (2003); Maujean, Kendell och 

Roquet (2013) studier, bekräftas att miljön runt hästarna haft betydelse för behandlingen och 

för klienterna. Filippa förklarar att under hennes behandlingsarbete har naturen inte endast 

”blivit en del”, utan naturen har medvetet integrerats till en del av behandlingsarbetet, 

 

Filippa: Vi använder hela naturen och vi går ut mycket och fikar ute, i alla väder och årstider. 

De där med att bara att vara tyst och lyssna, det är helhet för våra sinnen och vi är skapta för 

den miljön som hästen befinner sig i.  

 

Filippa har dessutom en förklaring till varför människan mår bra av att vistas i naturen.  
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Filippa: Vi har som sagt mycket vård av psykisk ohälsa och psykisk ohälsa är miljöbetingad 

och den bör behandlas med vår ursprungsmiljö. I vardagen idag kör kamp-och flyktsystemet 

ofta igång och människor är stressade, men är vi ute i naturen är det ju totalt kravlöst och där 

får våra sinnen vila. Den miljö som är minst stressade, har visat sig vara där vi kan se och höra 

vatten och därför sitter i ofta bredvid en rinnande bäck. Där kan vi koppla av, vi kan få lugn 

och ro i systemet. 

 

Även i Burgons (2003) studie beskrivs hur klienterna uppskattade att visats i naturen, eftersom 

det fick dem att känna sig bättre (ibid), och Håkansson et al (2007) studie påvisar att det var 

värdefullt att miljön runt hästarna skiljde sig från en ”vanlig” behandlingsmiljö. Lisa belyser 

värdet av naturen i en annan bemärkelse och sätter det i perspektivet att miljön ”i sig” faktiskt 

skulle kunna vara tillräcklig för att nå vissa effekter, 

 

Lisa: Vi tror att bara för att det är hästar så kommer med, så är det att hjälpa. Jag är inte säker 

på att hästen alltid behövs, utan ibland kan vi kanske lika gärna erbjuda bergsklättring och då 

få en naturupplevelse och kanske få samma endorfinkick som man kan få av hästar. 

 

Lisa uttrycker alltså att naturupplevelser kan ge goda effekter och att hästen därför inte alltid 

måste inkluderas. Enligt Lisa skulle exempelvis bergsklättring kunna generera ”samma kick” 

som hästen kan ge. Det finns i empirin vidare resonemang kring huruvida hästens medverkan i 

behandling kan tänkas ersättningsbar eller inte. Detta beskrivs mer ingående under nästa rubrik. 

 

4.4.2 Är hästens inverkan unik  

I empirin finns något tvetydiga beskrivningar om huruvida hästen är ersättningsbar eller inte. 

Exempelvis beskriver ju Lisa i föregående citat att naturen kan tänkas generera liknande 

effekter som hästens medverkan. De andra tre informanterna uttrycker dock tveksamsamheter 

kring att hästens medverkan skulle vara ersättningsbar. Deras beskrivningar indikerar snarare 

att hästen bidrar med något som är unikt. Nedan förklarar Andrea sin uppfattning kring att inte 

andra djur, kan ”komma åt” det som hästen bidrar med, 

Andrea: Man kan säkert komma i närheten av det med andra djur /---/. Enligt min långa 

erfarenhet skulle jag säga att det är väldigt svårt att komma åt den kontakten utan hästen. Den 

upplever jag bara med hästen. Om man tillexempel kör man fast i terapin, så kan man föreslå 

ridterapi för att få igång den här processen av tillit och trygghet.  

 
Filippa beskriver att hästen ger unika bidrag till behandlingsarbete. Filippa säger,  att bäras, 

bli vaggad, få kroppskännedom. De där att man bara kan sitta och hålla i sig, tillexempel 

när man blir man ledd ute i naturen. Det är det fantastiska med just hästen. Mead (1979, 
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182) förklarar att mobbvetenadet, innebär omedveten kommunikation som sker mellan 

individer. Det kan i sin tur återspeglas i en individs agerande och attityder (ibid). Skulle 

Filippas kommentar ovan förklaras utifrån teorin om mobbvetandet, skulle en återspegling 

av omedvetna attityder kunna förekomma. När klienten blir vaggad och bara kan ”sitta och 

hålla i sig” när hen blir ledd i naturen, förkommer troligen avslappande attityder från både 

den professionella och hästen. De attityderna skulle därmed kunna vara det som återspeglas 

hos klienten, genom exempelvis upplevelsen av kroppskännedom.  

Även Goffman (1959, 168) poängterar hur individer påverkar varandra under interaktioner. 

Interaktionen som sker när klienten blir ledd på hästen av den professionella, kan tänkas 

vara en interaktion som påverkar. Det vill säga påverkan från själva kontexten, i vilken 

hästen är delaktig. Däremot skulle det kunna medföra tvetydighet kring om det är ”hästen 

i sig” som påverkar. Carlsson, Ranta-Nilsson och Traeen (2015) framhäver också den 

återspeglande egenskapen som värdefull. De beskriver att personalens arbete underlättats 

när klienterna förstod att deras beteende även inverkade och återspeglade hos hästen (ibid). 

Hästens medverkan skulle därmed kunna framstå som unik, ifall hästen är de enda djur som 

kan återspegla klienters beteende. 

Lisa: /---/  Går det att göra på annat sätt och om man kan får samma resultat, vilket jag tror på 

många sätt. Så ska man inte plocka in hästen tycker jag. Jag tycker det är jättesvårt, för att det 

är så himla roligt och man lär sig mycket om sig själv. 

  

 

Mead (1976, 151) menar att människor förverkligar sig själva genom att erkännas av andra 

individer. Lisa förklarar här att hästens medverkan kan vara ersättningsbar. Lisas uttryck skulle 

kunna förklaras utifrån Meads teori om att individer vill förverkliga sig själva. Lisa beskriver 

ju hur hon själv drar fördelar av hästens medverkan, för att hon bland annat lär sig saker om sig 

själv. Att ett arbete är roligt och att det innebär att man lära om sig själv, kan tänkas underlätta 

arbetet. Underlättas behandlingsarbetet, kan det tänkas lättare att arbetet ”erkännas” av andra 

och därmed att individen kan förverkliga sig själv.  

 

4.5 Till sist – Använder professionella hästar i tillräcklig utsträckning?  

I empirin finns beskrivningar om att hästunderstödd terapi inte används i tillräcklig utsträckning 

idag. Tre av informanterna uttrycker åsikter som kan uppfattas enhetliga om att hästunderströdd 

terapi borde användas i större utsträckning, för att det bör kunna hjälpa fler individer än vad det 
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gör idag. Följande tre citat är exempel på informanternas kommentarer kring ifall 

hästunderstödd terapi idag används i tillräcklig utsträckning. Filippa säger: Nej det gör det inte, 

absolut inte. Framförallt tror det är för att de inte gått att upphandla på riktigt. /…/ visst kunde 

det användas mycket mer, vi ser jätte goda resultat.  

 

Andrea: /…/ människor söker denna typ av behandling och sen talar man om vad det kostar. 

Men enligt landstinget och socialstyrelsen så finns det inga pengar, trots att det säger att ”vi 

vet att det är bra”. Jag vet att man skulle kunna använda detta mer, så skulle man fortfarande 

kunna hjälpa människor till snabbare tillfriskande. För det är inte bara hästen som påverkar 

positivt, utan också hela stallmiljön. Många fler personer skulle behöva få den hjälpen.  

 

Elin: /…/ Många säger att ”oj va kul” det låter, men det saknas pengar. Jag tror absolut att det 

skulle kunna användas mer, men jag tror det beror på synen på hästen inte räknas som ”riktig 

behandling” just nu. Men jag tror det skulle vara ekonomisk lönsamt att använda hästar mer, 

eftersom det ger direkta och mycket effekter på kort tid, det är jag övertygad om. Många är 

väldigt nöjda med behandlingen /…/. 

 

Elin, Filippa och Andrea poängterar alltså att ekonomiska skäl är orsaken till att hästars 

medverkan inte används i större utsträckning. Vidare menar de att hästars medverkan bör 

användas mer, eftersom behandlingskomplementet ger flera goda effekter. Dock kan tilläggas 

att ingen av informanterna utvärderar sin verksamhet mer än internt mellan de själva och 

klienten. Dock visar även forsning att hästars medverkan genererat positiva effekter. Maujean, 

Kendell och Roquet (2013); Burgon (2003); Håkansson et al. (2007) studier påvisar att klienter 

på olika sätt upplevt positiva effekter av hästunderstödd terapi. Exempelvis genom att 

klienterna utvecklat nya färdigheter och förbättrat mående (ibid). Trots att tidigare forskning 

påvisar positiva effekter, hävdar Anestis et al. (2014) att studier som finns, inte är tillräckligt 

omfattande och därför inte heller trovärdiga. Till skillnad från de tre informanternas 

övertygelser om att hästunderstödd terapi bör användas mer, menar Anestis et al. (2014) att 

evidens inte existerar för att avgöra huruvida hästars medverkan är lämpligt för människor med 

psykiska åkommor. Därmed bör komplementet inte användas, fören forskning kunnat bevisa 

goda effekter (ibid). Lisa är den enda informanten som uttrycker sig tveksamhet kring om 

hästunderstödd terapi används i tillräcklig utsträckning. Lisa beskriver att hon inte vet hur hon 

ställer sig i frågan. 
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5. Slutsatser och slutdiskussion 

5.1 Betydelsen av att inkludera hästar i behandling 

Informanterna definierade bland annat hästens medverkan med begrepp som arbetskollega och 

co-terapeut. Sammantaget förklarar informanterna att hästens roll i hästunderstödd terapi är att 

underlätta behandlingsarbetet genom att det blir enklare att skapa goda relationer med 

klienterna, att kommunikation underlättas och att samtal kring klientens känslor blir lättare. 

Dessutom fann jag att hästens funktion verkade vara att underlätta för informanterna att utföra 

behandlingsarbete. Därtill visade sig att hästen inverkade på rollen som behandlare, vilket 

verkade ha betydelse för behandlingsarbetet. Jag fann bland annat kopplingar till Goffman 

(1959, 174) teorier om rollomkastningar och gränsöverträdelser. Såsom att informanterna i 

hästens sällskap verkade ha möjlighet att ”tänja” på gränserna för rollen en terapeut har i arbetet 

med klienter. Likaså fann jag vissa rollomkastningar, såsom att hästen ”gavs” rollen som 

behandlare. Det fanns här även kopplingar till tidigare forskning. Såsom Carlsson, Ranta- 

Nilsson och Traeen (2014) studie, där hästens medverkan beskrivs inverka så att klienter och 

personal kunnat agera utanför traditionella roller, vilket gjort deras relation mindre strikt. 

 

Jag fann att informanternas uppfattning kring möjligheter med hästunderstödd terapi, på flera 

sätt beskrevs på samma sätt som hästens roll. Men den mest framträdande möjligheten var att 

hästen effektiviserade behandlingen, genom att behandlingsarbetet underlättades för 

behandlaren och att insatsen blev mer givande för klienterna. Effektiviseringen förklarades som 

resultat av underlättad kommunikation, relation och samtal kring känslor. Bland annat betonar 

Maujean, Roquet och Kendell (2013) hur en god relation är betydande för det terapeutiska 

arbetet och för att positiva effekter skall kunna nås. Jag fann att majoriteten av informanternas 

beskrivningar fokuserades kring möjligheter och få beskrivningar fanns kring potentiella 

begränsningar. De begränsningar som framkom handlade om att behandlare måste besitta 

specifik kompetens för att behandling med hästar skall kunna utföras på ett bra sätt. Okunskap 

beskrevs kunna innebära risker. Även Carlsson, Ranta-Nilsson och Traeens (2015) studie visar 

att begränsningar för att hästens medverkan skulle få god inverkan, var att behandlingspersonal 

behövde specifik kunskap om vad exempelvis hästens och behandlingens fokus borde vara. I 

min empiri förekommer alltså få beskrivningar av begränsade faktorer, men flera kring 

möjligheter.  
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I empirin fann jag inga entydiga svar kring aspekter som skulle göra behandlingskomplemetet 

unikt. Å ena sidan poängteras att hästens medverkan kan vara ersättningsbar, samt att hästen 

inte bör användas om dess medverkan kan ersättas. Å andra sidan framkom även att hästens 

medverkan har unik betydelse för behandlingsarbete och inte är ersättningsbar. Dessutom 

poängterar samtliga informanter att naturen utgör en betydande del i hästunderstödd terapi. 

Även Carlsson, Ranta-Nilsson och Traeen (2014); Håkansson et al. (2007); Burgon (2003); 

Maujean, Kendell och Roquet (2013) studier visar att miljön runt hästarna haft betydelse. 

Ambivalenta svar, gör att jag finner svårigheter med att urskilja om ”just hästen” bidrar med 

något unikt eller om hästens inverkan hänger samma med kontexten som förekommer vid 

hästunderstödd terapi.  

 

Sammantagen kan jag inte dra slutsatsen att en specifik betydelse kunnat urskiljas i empirin. 

Däremot framkommer att informanterna har uppfattningar om att hästens medverkan kan ha 

betydelse för flera aspekter i behandlingsarbete. Informanterna verkade nästan hysa tilltro till 

att hästens kunde vara den pusselbit som kunde saknas i traditionellt behandlingsarbete. 

Dessutom beskrivs att hästen betydelse existera i dynamik med andra aspekter, såsom naturen 

och terapeutens kompetens. Det finns inga entydiga beskrivningar kring om hästens medverkan 

är unik, eller om andra komplement kan ha samma inverkan. Syftet med studien var att förstå 

professionellas uppfattningar, om vilken betydelse hästens medverkan har för dem vid 

behandlingsarbete. Slutsatsen jag kan dra, är faktiskt att syftet inte riktigt kan besvaras. Det kan 

bero på att de professionella inte entydligt eller konkret uttryck vilken betydelse hästens 

medverkan har för dem vid behandlingsarbete, eller att intervjuguiden inte kunnat fånga 

betydelsen. Studiens syfte skulle dessutom kunna vara av sådan karaktär, att intervjuer varit 

otillräcklig metod för att syftet skulle kunna besvaras. Empiri hade möjligen behövt samlas in 

genom annan metodik, såsom exempelvis observationer. Observationer i kombination med 

intervjuer hade troligen skapat bättre möjligheter att kunna förstå vilken betydelse hästen har 

för de professionella i arbetet. Jag har lärt mig att professionellas uppfattningar om hästens 

betydelse, innefattar mer komplexitet än som kan fångas inom fyra intervjuer. 

 

5.2 Frågor som väckts under studien 

Jag har under skrivprocessen funderat kring mina metodologiska överväganden, hade resultaten 

blivit desamma om jag gjort en etnologisk studier eller använd referensgrupper? Troligen inte. 

Jag funderat också över om andra individer tolkat min empiri, hade i så fall andra aspekter då 
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synliggjorts? Troligtvis. Därför väcks en nyfikenhet kring vad resultaten blivit om studies syfte 

vidare undersökts, exempelvis genom andra metoder, med andra informanter eller att studien 

genomförts av en annan individ. Bara för att uppsatsen är färdig, skulle studiens syfte vidare 

kunna undersökas och det empiriska materialet skulle vidare kunna diskuteras och analyseras. 

Förutom min studies syfte, finns andra aspekter som skulle kunna utgöra fokus för vidare 

forskning. 

Under studiens gång har jag uppmärksammat komplexitet kring informanternas resonemang 

kring hästunderstödd terapi. Jag har funnit det komplicerat att finna tydliga definitioner och 

avgränsningar kring hästunderstödd terapi. För att öka förståelsen för 

behandlingskomplementet, kan det tänkas nödvändigt att genom forskning tydliggöra 

definitioner och avgränsningar kring hästunderstödd terapi. Detta med syftet att skapa enhetliga 

riktlinjer och styrdokument, som kan tänkas underlätta för professionella som använder hästar 

i behandling. Vidare forskning kan behövas för att professionella skall kunna bedriva 

evidensbaserad och framgångsrik behandling med hästars medverkan. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor  

1. Vilken grundutbildning har du? (Socionom, Psykolog etc )  

2. Har du någon form av vidareutbildning inom området hästar i vård/behandling? 

3. Hur länge har du arbetat med hästar i behandling?  

4. Har du specialiserat dig på någon specifik klient/patientgrupp, ålder etc?  

5. Utvärderas verksamheten och i så fall hur? Via klienter/patienter, familj eller personal? 

6. Arbetar ni ensam med hästen eller är ni två personal där en ansvarar för hästen och en 

för klient/patient? 

7. Jobbar ni med grupper eller med enskilda klienter/patienter? 

8. Utgår ni från någon specifik teoretisk utgångspunkt eller behandlingsmetod tex. KBT, 

Anknytningsteori etc. ? 

 

Intervjufrågor 

Kategori 1  

1. Hur skulle du definiera hästen i behandlingsteamet? 

2. Vad anser du är syftet med att inkludera hästens i behandling? 

3. Hur ser du på hästens roll vid behandlingstillfällena? Behöver hästen någon form av 

förberedelse/träning för att fungera i sin roll i behandlingen?  
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Kategori 2  

1. Vad kan vara positiva aspekter med att använda hästar som komplement i 

behandlingsarbete? 

2. Vad kan vara negativa aspekter med att använda hästar som komplement i 

behandlingsarbete? 

3. Tror du att hästunderstödd terapi används i tillräckligt stor utsträckning idag? Motivera 

gärna ditt svar.  

4. Tror du att det finns någon grupp klienter/patienter som inte lämpar sig för den här typen 

av behandling? 

 

Kategori 3  

5. På vilket sätt påverkas ditt arbete och din professionella yrkesroll av hästens närvaro`? 

6. Vad kan hästen tillföra i ett möte mellan klient och professionell? 

7. Kan hästen bidra med något unikt (det vill säga som inte andra komplement kan bidra 

med) i behandlingsarbete? 
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Bilaga 2 - Introduktionsmail 

 

Den kursiva meningen fanns endast med i mailet till informanter jag fått tag i via kontakter. Till 

informanterna jag funnit via hemsidor, fanns alltså den kursiva meningen inte med. 

 

Hej XXX 

Mitt namn är Linnea Bergholtz. Jag studerar till socionom på Linnéuniversitetet i Växjö och ska skriva 

en kandidatuppsats angående hästars betydelse i behandling.  Jag blev rekommenderad att kontakta dig 

av X, eftersom du verkar ha erfarenhet av hästunderstödd terapi. Därför skulle jag gärna genom en 

intervju vilja ta del av Dina upplevelser och erfarenheter av hästars medverkan i behandling. Din 

medverkan är helt frivillig och kan avbrytas om du önskar. Du och dina svar kommer att avidentifieras. 

Du kan även få tillgång till uppsatsen när den publicerats.  

Jag har självklart respekt för om du inte kan/vill/hinner delta. Men tänker att ”frågan är fri” och vill/kan 

inte du, kanske någon annan på din arbetsplats möjligen är intresserad? 

Eftersom jag befinner mig i Växjö, innebär det att avståndet till X är för långt, för att jag ska kunna 

genomföra intervjun genom ett fysiskt möte. Därför finns möjligheten för oss att genomföra en 

telefonintervju. Skulle du vara intresserad av att delta i min studie eller om du har några frågor - så kan 

du kontakta mig via mail, eller på telefon nr 000-000-00-00. 

 

Hoppas att vi hörs! 

 

Mvh 

Linnea Bergholtz 


