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Abstrakt 

Syftet med pilotstudien var att undersöka hur klienter som deltog i hästunderstödd behandling 

(n = 13) till följd av psykisk ohälsa såg på relationen till hästen och dess 

anknytningsfrämjande och alliansskapande egenskaper, samt i vilken utsträckning 

respondenterna hade ett auktoritärt förhållningssätt gentemot hästen. För jämförelse användes 

en grupp fritidsryttare (n = 23). Klientgruppen rekryterades genom intresseföreningen 

Organisationen för Hästunderstödda Insatser (OHI) och fritidsryttargruppen från två ridskolor. 

Deltagarna fick genomföra en enkät med frågor avseende anknytningsfrämjande kvaliteter i 

relationen till hästen, samt vilka relationsskapande egenskaper de ansåg hästen besitta. 

Resultatet indikerade att båda grupperna i hög utsträckning såg positiva egenskaper i hästen 

och såg relationen till hästen som positiv. Resultaten indikerade att klientgruppen i högre 

utsträckning såg egenskaper och relationella kvaliteter i hästen som kan ses som 

anknytningsfrämjande och alliansskapande. Fritidsryttargruppen uppgav i högre utsträckning 

ett auktoritärt förhållningssätt gentemot hästen. Trots det begränsade urvalet och att resultatet 

inte genomgående var entydigt, tolkas resultaten som att det finns belägg för vidare 

utforskning av ämnet och undersökning av frågeställningen för ett större urval med en 

reviderad kvantitativ enkät då pilotstudien fann signifikanta skillnader mellan grupperna.  

Nyckelord 

Hästunderstödd behandling, ridterapi, psykisk ohälsa, anknytningsteori, arbetsallians, 

terapeutisk allians, terapeuten som anknytningsperson, djur som anknytningsobjekt  

  



 

 

  

3 

Abstract 

The purpose of this pilot study was to explore clients undertaking equine assisted treatment 

for mental illness (n = 13) view of the horses attachment and working alliance facilitating 

abilities. Further, the study aimed to explore to which extent the respondents viewed 

themselves as being authoritative in relation to the horse. For comparison a group of 

recreational equestrians (n = 23) were used. The respondents in the client group were 

recruited from the association Organisationen för Hästunderstödda Insatser (OHI) and the 

recreational equestrians were recruited from two riding schools. The participants undertook a 

survey with questions regarding attachment facilitating qualities in their relationship with the 

horse, and which relationship facilitating characteristics they experienced in the horse. The 

results indicated that the respondents in both groups over all viewed the horses’ characteristics 

and their relationship with the horse as positive. The results indicated that the client group to a 

higher extent regarded the horse as having characteristics and relational qualities that could be 

viewed as alliance and attachment facilitating. The recreational equestrians reported an 

authoritative approach toward the horse to a larger degree than the client group. Although 

there were limitations regarding the size of the sample, and coherence in the results, the 

results indicated that there are grounds for future research of the subject and research question 

at hand, with the use of a larger population and a revised survey, as the pilot study did find 

significant differences between the groups. 

 

Key words 

Equine Assisted Treatment, Animal Assisted Therapy, mental illness, attachment theory, 

working alliance, therapeutic alliance, the therapist as attachment figure, animals as 

attachment figures  
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Tack 

Vi vill tacka samtliga som bidragit med sin tid och kunskap till denna pilotstudie. Vi vill 

speciellt tacka de verksamma behandlare som ställe upp på intervjuer för att fördjupa vår 

kunskap i ämnet. Vi vill tacka OHI för ett gott samarbete och ett stort engagemang. Vi vill 

tacka de behandlare som visade sitt intresse för studien och distribuerade vår enkät till sina 

klienter. Vi vill rikta ett stort tack till alla respondenter som tog sig tid att delta i vår 

undersökning och gjorde denna pilotstudie möjlig. Vi vill också tacka de ridskolor och 

ridlärare som underlättade och bidrog till studien.  

 

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Emma Lindeblad för allt engagemang 

och gedigen handledning. 

 
 

 
  



 

 

  

5 

Hästen har funnits i människans närhet i flera tusen år (Bergström, 2007). Hästen var länge ett 

djur som användes i arbete och militären (Hallén, 2011), men 1968 tog Ridförbundet över 

ridskoleverksamheten från armén (Bergström, 2007). Ridsport är stort i Sverige och är enligt 

Svenska Ridsportförbundet (2016) Sveriges näst största ungdomssport. Det är en av få sporter 

som unga och äldre, män och kvinnor, utövar tillsammans (Svenska Ridsportförbundet, 2016). 

Dock är en övervägande majoritet av dem som rider på ridskolor i Sverige kvinnor (Hallén, 

2011). Bergström (2007) skriver att relationen med hästen är dubbel eftersom hästen både är 

ett subjekt och nära kompanjon, samt ett objekt för prestation. Enligt Brown (2004) kan 

människan i relation till djur uppleva ett socialt stöd, vilket enligt Bergstörm (2007) även kan 

appliceras på relationen mellan ryttaren och ridskolehästen. Ridskolemiljön kan utöver detta 

även erbjuda möjlighet till social interaktion med andra ryttare (Bergström, 2007).  

Användning av hästar som terapeutiskt redskap i behandling av psykisk ohälsa är ett 

växande fenomen (Bachi, 2013). Det finns inget enhetligt namn för hästunderstödda 

behandlingar. Internationellt finns det övergripande begreppet Animal Assisted Therapy 

(AAT) som innehåller bland annat Equine Assisted Activities (EAA) och Equine Facilitated 

Psychotherapy (EFP), samt flera andra behandlingsformer mer inriktade på kroppskännedom 

och motorisk/sensorisk träning i samspel med hästen (Fine, 2015). I Sverige används 

paraplybegreppet Hästunderstödda Insatser, som innehåller behandlingar som riktas till 

många olika psykiska och fysiska funktionsnedsättningar och kallas för till exempel 

Hästunderstödd Terapi (HUT) och Ridterapi (Socialstyrelsen, 2016). Enligt en kartläggning 

av Hästunderstödda Insatser som gjorts i Sverige av Håkansson, Palmgren, Karlsson & 

Sandgren (2008) finns det ingen enhetlig utbildning för behandlare som vill använda sig av 

hästar i behandling. I Sverige finns Organisationen för Hästunderstödda Insatser (OHI). 

Organisationen har som ambition att samla alla verksamma behandlare i en organisation och  

erbjuda en OHI-certifiering i syfte att kvalitetssäkra insatserna som behandlarna erbjuder.  De 

OHI-anslutna behandlarna kommer från olika professionella bakgrunder och bedriver 

behandling utifrån flera olika utgångspunkter (Tillberg, P., personlig kommunikation, 29 

januari, 2016). I denna studie används hädanefter begreppet hästunderstödd behandling - som 

då syftar till samtliga hästunderstödda insatser som riktar sig främst till behandling av psykisk 

ohälsa. 

Bachi (2013) hävdar att forskningen  inom området hittills  är begränsad och att detta 

kan ha sin grund i att det inte finns något teoretiskt ramverk kopplat till hästunderstödd 

behandling som tydligt visar vad som är de verksamma komponenterna. Enligt Kendall, 
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Maujean, Pepping, Downes, Lakhani, Byrne & MacFarlane (2014) finns det inte någon 

övergripande empirisk grundval, vilket enligt författarna begränsar behandlare till sin 

professionella och teoretiska uppfattning av vad som är effektivt i behandling. En metastudie 

av Kendall et al. (2014) beskriver att forskningen visar på tendenser till att hästunderstödd 

behandling är effektiv, främst för barn och unga. Kendall et al. (2014) efterlyser studier som 

belyser vilka komponenter och interventioner som är de verksamma i behandling, samt fler 

randomiserade studier med jämförelsegrupper. Bachi (2012) efterfrågar mer forskning på 

området och föreslår att fortsatt forskning bör sträva efter att utvärdera effekten av hästen som 

terapeutiskt redskap i behandling, samt att med hjälp av anknytningsteorin skapa större 

förståelse för relationen mellan häst och människa.  

Denna pilotstudie ämnade undersöka samspelet mellan häst och 

behandlingsdeltagare utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv. Pilotstudiens definition av 

samspel utgick från Bowlbys (1988) definition av trygg anknytning som bland annat 

inrymmer begreppen säker hamn, empatisk kommunikation och närhetssökande. Liknande 

begrepp ses även inom forskningsområdet för arbetsallians som definierar alliansen som 

gemensamt målsökande, samarbete och ett relationellt nära band mellan klient och terapeut 

(Bordin, 1979).  

Pilotstudien ville utröna om det gick att uppmäta någon skillnad i synen på hästen 

som relationsskapande objekt, mellan deltagare i hästunderstödd behandling och fritidsryttare. 

Pilotstudien använde en grupp fritidsryttare som jämförelsegrupp, då de likt de respondenter 

som var klienter i hästunderstödd behandling i rörde sig i stallmiljö utanför hemmet och 

umgicks med och red på hästar som inte var deras egna.  

 

Teoretisk bakgrund 

Anknytningsteori 

Anknytningsteorin är en teori som syftar till att beskriva hur och varför spädbarn skapar nära 

relationer till sina viktiga närstående (Bowlby, 1969). Teorin ämnar också att beskriva hur 

detta kommer att påverka hur barnet skapar relationer till andra, även som vuxen (Broberg, 

2010). Bowlby menar i boken “Attachment and loss, volume 1” (1969) att 

anknytningssystemet är ett instinktivt betingat system inom spädbarnet, designat av 

evolutionen för att hjälpa barnet att skapa ett band till modern och få trygghet från henne. 

Detta dels för behovstillfredsställelse, men även för att kunna använda modern som trygg bas 
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att upptäcka såväl sin omgivning som sitt inre känsloliv ifrån. Spädbarnet behöver närhet, 

föda, tröst och trygghet och kommunicerar med hjälp av bland annat gråt för att få dessa 

behov tillfredsställda (Bowlby, 1969). Barnet lär sig med tiden vilken typ av beteende som 

väcker anknytningspersonens positiva uppmärksamhet, vilket i sin tur resulterar i att barnets 

behov blir tillfredställda och det leder till att barnet då använder sig mer frekvent av dessa 

beteenden (Bowlby, 1969). Connors (2011) hävdar att om barnet blir tryggt anknutet till 

anknytningspersonen skapas ett samspel mellan barnet och föräldern.  

En funktion som anknytningspersonen enligt anknytningsteorin har är att vara lyhörd 

för vilka stämningslägen barnet kommunicerar och genom att då spegla barnets emotionella 

tillstånd lär anknytningspersonen barnet att känna igen och differentiera sina känslor (Sohye, 

Fonagy, Allen, Martinez, Iyengar & Strathearn, 2014). Enligt anknytningsteorin innebär trygg 

anknytning att barnet och den vuxne har en nära emotionell relation som varar över tid, att 

barnet aktivt söker närhet till den vuxne, kan använda den vuxne som en trygg bas och söker 

sig till den vuxna när barnet känner sig osäkert. Målet med anknytningsrelationen är för 

barnet att få en känsla av trygghet (Connors, 2011). 

 Bowlby (1988) beskriver hur anknytningssystemets aktivitet minskar i frekvens med 

barnets ålder och under adolescensen och i vuxenlivet kan anknytningsbeteenden riktas mot 

till exempel en partner. Anknytningsmönstret är inte statiskt utan kan förändras, till exempel i 

relation till en partner (Mikulincer, Shaver & Berant, 2013). Enligt Bowlby (1988) kan 

terapeuten ta rollen av en anknytningsperson för klienten och i anknytningsbaserad terapi är 

skapandet av en trygg anknytning till terapeuten det viktigaste målet. Enligt Rosenthal och 

Kobak (2010) börjar relationer till jämnåriga och kamrater under adolescensen bli allt 

viktigare och individen utvecklar då en anknytningshierarki i vilken fler personer kan få 

anknytningsfunktioner.  I vuxenlivet kan individen forma anknytningsrelationer som kan 

riktas till en partner, ett syskon eller annan viktig person som inte behöver vara en förälder. 

(Mikulincer et al., 2013) Enligt Granqvist, Mikulincer och Shaver (2010) kan människor 

skapa anknytningsrelationer till Gud. Vidare menar Zilcha-Mano, Mikulincer och Shaver 

(2011) att även djur kan fungera som anknytningsfigurer.  

 

Anknytning, allians och samspel i psykologisk behandling 

Bowlby (1988) menade att en av förutsättningarna för att kunna uppnå positiv terapeutisk 

förändring är terapeutens förmåga att fungera som en trygg anknytningsperson. Terapeuten 

bör enligt Bowlby (1988) erbjuda trygghet, stöd, uppmuntran och medkänsla för att underlätta 



 

 

  

8 

för klienten att stå ut med obehaget som förknippas med att undersöka och verbalisera 

smärtsamma minnen relaterade till anknytningstrauman. Enligt teorin bör terapeuten 

uppmuntra klienten till att fundera kring hur denne skapar, och relaterar i, relationer till 

viktiga andra. Terapeuten bör eftersträva att vara pålitlig, uppmärksam och uppfattas som 

empatisk (Bowlby, 1988). Terapeuten bör också enligt teorin betona och bekräfta klientens 

potential och goda kvalitéer, erbjuda nya perspektiv på problem och möjlighet till förändring 

(Bowlby, 1988). Klienter som tidigare i livet inte haft möjlighet att skapa trygga 

anknytningsrelationer, kan enligt teorin även uppleva vissa svårigheter att relatera till 

terapeuten och tolka dennes intentioner som välvilliga (Bowlby, 1988).  

Enligt en tidigare studie har klienter med vad som definieras som trygga 

anknytningsmönster på kortare tid kunnat skapa starkare och stabilare arbetsallianser med 

terapeuten, jämfört med de klienter som uppvisar de beteenden som definieras som otrygg 

anknytning (Mikulincer et al., 2013). MacFarlane, Anderson och McClintock (2015) 

genomförde en studie av den terapeutiska relationen genom att analysera de 54 deltagarnas 

svar på ett antal formulär som avsåg att mäta allians och mängd symtom efter behandling. 

Enligt analysen värdesatte deltagarna en fungerande kommunikation, samt uppgav att de 

kunde känna sig utelämnade till sina obehagskänslor utan ett fungerande kommunikativt 

samspel med terapeuten. Studiens resultat visade också att deltagarna värdesatte terapeutens 

förmåga att visa empati för patienten och få dem att känna sig trygga i terapistituationen. 

(MacFarlane, et al., 2015). 

Bordin (1979) definierar allians som trygghet och positiv känslomässig bindning, 

målinriktat beteende och kommunikativt samarbete i vilket terapeuten har en hållande 

funktion. Taber, Todd och Agaskar (2011) beskriver arbetsalliansen i psykoterapi enligt 

Bordins (1979) definition som målriktat samarbete och det känslomässiga band mellan 

terapeut och klient som möjliggör samarbetet. Obegi (2008) beskriver det känslomässiga 

bandet som en socio-emotionell aspekt av alliansen, nämligen graden av tillit, respekt, 

omtanke, acceptans och ömsesidig förståelse, mellan terapeut och klient. Enligt Johnson och 

Wright (2002) ingår upplevelse av tillit, respekt och omtanke i konstruktet terapeutisk allians. 

Den terapeutiska alliansen är enligt tidigare studier en god prediktor för utfall av terapi (Byrd, 

Patterson & Turchik, 2010; MacFarlane et al., 2015; Taber et al., 2011). Slone och Owen 

(2015), gjorde en studie med 247 klienter och 49 terapeuter som syftade till utvärdera 

sambandet mellan terapeutens aktiva alliansskapande beteende, hur trygg terapeuten 

upplevdes vara i sin roll och utfallet av terapin. Resultatet visade att de klienter som upplevde 
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att terapeuten engagerade sig i den relationella kontakten dem emellan och de gemensamma 

målen rapporterade positiva utfall av terapin i större utsträckning än de klienter som inte 

skattade terapeuten som relationellt och målinriktat engagerade (Slone & Owen, 2015). 

Obegi (2008) presenterade en modell inom vilken likheter och skillnader mellan 

anknytningsrelationen och den terapeutiska alliansen beskrevs.  Enligt Obegi (2008) var 

anknytning till terapeuten inte nödvändig för att en terapeutisk allians skulle kunna uppstå. 

Alliansen kan uppkomma tidigt i det terapeutiska samarbetet och kan variera i styrka över tid, 

till exempel vid alliansbrott (Lilliengren, Sandell, Falkenström, Mothander & Werbart, 2015). 

Anknytningsrelationen däremot, beskrivs som stabil över tid när den väl utvecklats (Obegi, 

2008). Enligt en studie av Lilliengren et al. (2015) fanns det en positiv korrelation mellan 

terapeutisk allians och anknytning till terapeuten.  Alliansen är klientens medvetna upplevelse 

av samarbete mellan klienten och terapeuten (Lilliengren et al., 2015). Anknytningen speglar 

funktionen av relationen till terapeuten, det vill säga hur klienten använder det terapeutiska 

bandet både på ett omedvetet och medvetet sätt i form av en trygg bas och sökande av tröst 

(Lilliengren et al., 2015).  

Mallinckrodt, Gantt och Coble (1995) har skapat ett instrument, “Client Attachment 

to the Therapist Scale”, CATS, som avser mäta klientens anknytning till terapeuten i 

psykoterapi. CATS mäter klientens anknytning till terapeuten utifrån tre anknytningsstilar; 

trygg, undvikande och överinvolverad. I en metaanalys av Mallinckrodt och Jeong (2015) 

undersöktes anknytning till terapeut och terapeutisk allians med hjälp av CATS. Resultatet 

visade att det fanns en stark positiv korrelation mellan CATS delskala “trygg anknytning” och 

terapeutisk allians (Mallinckrodt & Jeong, 2015).   

 

Människans anknytning till djur 

Albert och Bulcroft (1988) har med en familjepsykologisk ansats skapat ett frågeformulär för 

att undersöka husdjurs roll i familjekonstellationer. Frågeformuläret innehåller flera delskalor, 

varav en delskala bestående av nio frågor syftar till att undersöka anknytning till husdjur. 

Deras resultat indikerade att ensamstående vuxna och vuxna med färre än två barn i högre 

grad upplevde starka känslor av kärlek och värme gentemot sina husdjur, samt även i högre 

utsträckning tenderade att tillskriva djuren mänskliga personligheter och egenskaper (Albert 

& Bulcroft, 1988). Till exempel uppgav respondenterna att djuren var lojala och kunde ge 

stöd och tröst på ett bättre sätt än andra i deras närhet kunde (Albert & Bulcroft, 1988).  
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Zilcha-Mano, Mikulincer och Shaver (2011) applicerar anknytningsteori på 

människa-djur-relationen. Författarna beskriver i studien att djur delar vissa drag och 

funktioner med mänskliga anknytningsobjekt och att ett sällskapsdjur i terapeutiskt arbete kan 

fungera som ett trygghetsskapande anknytningsobjekt. Enligt Zilcha-Mano et al. (2011) kan 

klienter som upplever det problematisk att knyta an till människor, uppleva det som mindre 

hotfullt att knyta an till ett djur i terapi eftersom klienten då kan uppleva sig ha tillräckligt 

mycket kontroll över relationen. Klienten kan uppleva djurets respons på dess beteende som 

förutsägbart, vilket kan leda till att klienten upplever det som ofarligt att knyta an till djuret 

(Zilcha-Mano et al., 2011). Författarna hävdar att det skulle kunna vara möjligt för personer 

med otrygg anknytning till människor att skapa trygga anknytningsmönster till djur (Zilcha-

Mano, 2011). Rockett och Carr (2014) skriver också om människans relation till djur utifrån 

ett anknytningsteoretiskt perspektiv och hävdar att det finns både teoretisk och empirisk 

evidens för att stödja påståendet om att djur kan fungera som anknytningsobjekt. Det verkar 

finnas god potential för människor att skapa anknytningsmönster till djur och att dessa 

anknytningsrelationer verkar kunna uppstå oberoende av människans anknytningsstil till 

människor (Rockett & Carr, 2014). Detta kan ha ett terapeutiskt värde då dessa 

anknytningsrelationer kan ses ha en kompenserande funktion för personer för vilka det är 

svårt att knyta starka band till människor (Rockett & Carr, 2014). 

Hästen som anknytningsobjekt 

Anknytningsteorin har enligt Bachi (2013) i allt större utsträckning kommit att använda som 

teoretiskt ramverk för att undersöka och förklara vilka komponenter som är verksamma inom 

hästunderstödd behandling. Hästen som djur har enligt Bachi (2013) unika förutsättningar att 

verka som anknytningsobjekt eftersom dess storlek gör att den fysiskt kan bära människan 

och hästens instinkter som flockdjur gör att den är känslig för människans icke-verbala 

kommunikation. Karol (2007) skriver att hästen tack vare detta är väl lämpad som resurs i 

behandling, då de är känsliga och reaktiva djur, vilket gör att de ger omedelbar och tydlig 

feedback på människans beteende. Enligt Bachi (2013) kan klienten se hästen som en icke-

dömande varelse som inte tar hänsyn till mänskliga attribut utan endast reagerar på det 

bemötande och den behandling de får, vilket kan skapa en känsla av trygghet och en 

upplevelse av förmåga att kontrollera och påverka relationen hos klienten. Siporin (2012) 

skriver om hästens känslighet för människans kroppsspråk och tonläge. Vidare menar Siporin 

(2012) att hästarna modifierar och anpassar sitt beteende utifrån vad och hur människan 
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kommunicerar med dem. I denna studie undersöks respondenternas upplevelse av hästars 

relationsskapande egenskaper utifrån ett anknytningsteoretiskt ramverk.  Då hästen i denna 

pilotstudie antogs fungera som en faciliterande komponent i en psykologisk behandling kunde 

inte redan existerande formulär användas utan modifikation. 

 

Tidigare forskning 

Enligt Fine (2015) är forskningen avseende hästunderstödd behandling begränsad, både vad 

gäller behandlingens effektivitet och verksamma komponenter. I Fines (2015) revision ingick 

studier som främst riktades mot fysioterapi, barn och unga, eller klienter med 

neuropsykiatriska funktionshinder och är således inte applicerbara på denna studie, då denna 

pilotstudie fokuserar på den kliniska population som går i behandling till följd av psykisk 

ohälsa. Fine (2015) hänvisar dock till Corring, Lundberg och Rudnick (2013) som gjorde en 

fenomenologisk undersökning av effekten av Therapeutic Horseback Riding (THBR) för sex 

stycken kvinnor med schizofreni. Deltagarna i studien intervjuades innan och efter 

behandlingen. Kvinnorna beskrev att de efter behandlingens avslut upplevde ökad glädje samt 

förhöjt självförtroende. Författarna uppmuntrar till ytterligare forskning på området (Corring 

et al., 2013). 

McCoullough, Risley-Curtiss och Rorke (2015) gjorde en studie på elva ungdomar 

med posttraumatiskt stressyndrom som fick genomgå en åtta veckor lång KBT-baserad EFP, 

med mätningar av PTSD-symtom och human-animal bonding, före, under och efter 

behandling. Studien visade på att majoriteten av de elva ungdomarna fick minskade PTSD-

symtom och ökad känsla av att ha en nära relation till hästarna under behandlingens gång. 

Både Fine (2015) och Bachi (2012) påpekar svårigheten att generalisera utifrån de 

studier som genomförts inom området. En av anledningarna kan vara för få deltagare och 

avsaknad av jämförelsegrupper. Bachi (2012) betonar också vikten av att skapa kvantitativ 

forskning avseende hästunderstödda behandlingens effektivitet, och att utröna vilka element i 

behandlingen det är som är verksamma. I denna studie har vi fokuserat på att med kvantitativa 

mått och jämförelsegrupp undersöka vad som kan vara verksamma komponenter i 

hästunderstödd behandling. 

En studie gjord av Carlsson, Ranta och Traeen (2015) studerade hur behandlarens 

användande av hästen inom Equine facilitated Social Work (EASW) påverkade huruvida 

klienterna upplevde att de kunde skapa autentiska relationer till hästarna i behandlingen. 

Resultatet visade att om personalen behandlade hästen som ett objekt, och gav klienten 
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prestationsinriktade instruktioner, uppnåddes ingen autentisk relation mellan klient och häst. 

Då personalen däremot behandlade hästen som ett unikt subjekt och hjälpte klienten att kunna 

ge hästens beteende mening och fokuserade på att förstå hästens kommunikation och 

begränsningar istället för att sätta emfas på klientens prestation, kunde klienten uppnå känslan 

av att ha en autentisk, speglande och emotionell relation till hästen (Carlsson et al., 2015). I 

denna studie har vi undersökt komponenter av relationen som klienter upplever till hästen i 

behandling och undersöker då bland annat de emotionella och kommunikativa komponenterna 

av relationen.  Enligt Carlsson et al. (2015), skulle möjligheten att skapa en nära emotionell 

relation försvåras av att i högre grad ha ett prestationsinriktat samarbete med hästen, vilket 

studien hypotetiserade att jämförelsegruppen hade.  

Syfte 

Syftet med pilotstudien var att undersöka vilka anknytningsfrämjande kvaliteter klienter i 

hästunderstödd behandling upplevde i relationen med hästen. Studien ämnade undersöka om 

klientgruppen tenderade att lägga större vikt vid de allians- och anknytningsfrämjande 

kvaliteterna i relation till hästen än fritidsryttarna i jämförelsegruppen, samt om detta ledde 

till att klientgruppen i lägre grad uppgav att de var auktoritärt orienterade gentemot hästen. 

 

Frågeställningar 

1. Uppger deltagare i hästunderstödd behandling i större utsträckning att hästen besitter 

relationsfrämjande egenskaper och egenskaper kopplade till trygga anknytningsobjekt 

jämfört med personer som fritidsrider? 

2. Är deltagarna i hästunderstödd behandling i lägre grad auktoritärt orienterade i relation 

till hästen än jämförelsegruppen? 

 

Hypoteser 

1. Klientgruppen kommer att skatta högre på de relationsinriktade kategorierna i 

enkätens andra del. 

2. Klientgruppen kommer att i högre utsträckning rapportera att de upplever positiva 

egenskaper hos hästen.  

3. De respondenter som i hög grad skattar att de ser positiva egenskaper hos hästen, 

kommer även i hög grad skatta att de ser anknytningsfrämjande kvaliteter i relation till 

hästen.  
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4. Klientgruppen kommer i lägre utsträckning än jämförelsegruppen rapportera att de är 

auktoritärt orienterade i relation till hästen. 

 

Metod 

Uppsatsen färdigställdes under vårterminen 2016 och data insamlades under februari och mars 

månad.  

 

Deltagare 

I klientgruppen ingick 13 individer som undergick hästunderstödd behandling och i 

jämförelsegruppen ingick 23 stycken ridskoleelever från två ridskolor. Deltagarna i 

behandlingsgruppen rekryterades från en landstäckande organisation och deltagarna i 

jämförelsegruppen rekryterades från två ridskolor i Växjö kommun. 

 

Klientgrupp 

Deltagarna i klientgruppen var alla deltagare i hästunderstödd behandling. Behandlingen 

utfördes av personer med olika grundprofessioner som var anknutna till den rikstäckande 

intresseföreningen OHI. 27 enkäter sändes ut till behandlarna, 13 stycken ifyllda och 1 tom 

enkät återvände via post. Den icke-ifyllda enkäten räknades inte in i datamaterialet över 

respondenter. Det externa bortfallet i klientgruppen var således n =14, vilket representerar 

51,8%.  Vad gäller internt bortfall för enkätens tredje del som rörde hästens egenskaper 

saknades ett svar vardera för egenskaperna förstående, förutsägbar och underlägsen.  

Klientgruppen bestod en övervägande majoritet kvinnor (n =12, män n =1). 

Åldersfördelningen var 27-55 år. Samtliga deltagare i klientgruppen deltog i hästunderstödd 

behandling för psykisk ohälsa.  

  

Jämförelsegrupp 

Jämförelsegruppen bestod av ridskoleelever från två ridskolor i Växjö, 8 respondenter kom 

från den ena ridskolan och 15 från den andra. n =19 var kvinnor och n =4 var män och 

deltagarna i jämförelsegruppen hade ett åldersspann på 18-50 år. Jämförelsegruppen 

rekryterades genom en muntlig förfrågan till ridläraren som sedan distribuerade enkäten till 

eleverna som själva valde om de ville delta. 
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Instrument 

Instrumentet som användes i studien var en självkonstruerad enkät bestående av demografiska 

frågor samt självskattningsfrågor (se bilaga C). Klientgruppen och jämförelsegrupp fick 

enkäter med enda skillnad att frågorna av demografisk art var riktade till den specifika 

gruppen (se bilaga D). 

Enkäten konstruerades med syfte att svara på vilka relationsskapande och 

anknytningsfrämjande egenskaper klientgruppen och jämförelsegruppen läste in i de hästar de 

mötte i sin respektive verksamhet och om det fanns någon skillnad grupperna emellan. 

Enkäten konstruerades utifrån ett anknytningsteoretiskt ramverk och litteratur kring, samt 

definition av terapeutisk allians (Bordin, 1979; Obegi, 2008).   Inför utformandet av enkäten 

hölls tre öppna intervjuer med personer aktiva inom hästunderstödd behandling i syfte att få 

en ökad inblick i hur en hästunderstödd behandling kan bedrivas. Dessa tre personer var alla 

verksamma behandlare varav en även var ordförande för OHI.  

Enkäten utformades så att den bestod av tre delar. Den första delen bestod av 

deskriptiva frågor. Den andra delen bestod av påståenden indelade i fem kategorier vilka var 

samarbete, kommunikation, trygghet, affektiv intoning och dominans. Den tredje delen 

syftade till att skatta i vilken omfattning respondenterna upplevde 21 egenskaper hos hästen. 

Respondenterna fick skatta på en Likert-skala anpassad efter de tre olika områden frågorna 

rörde.  Det första frågeklustret hade en Likertskala uttryckt som 1- inte alls viktigt, till 5- 

mycket viktigt. Det andra frågeklustret hade en Likertskala uttryckt som 1-aldrig till 5- alltid 

och det sista klustret frågor hade svarsalternativ formulerade från 1-stämmer inte alls, till 5- 

stämmer helt. Utöver litteraturstudien baserades utformningen av enkäten på formuläret 

CATS (Mallinckrodt, Gantt och Coble, 1995) frågor inom kategorin “secure attachment” och 

Albert och Bullcrofts (1988) nio frågor som syftade till att bedöma anknytning till husdjur. 

Exempelvis var påståendet “When I show my feelings, my counselor responds in a helpful 

way.” (Mallinckrodt, Gantt & Coble, 1995, pp. 311) från CATS förlaga till påståendena 

“Hästen hjälper mig att förstå mina känslor” och “Hästen förstår mig” i enkätens andra del.  

Påståendena i enkätens andra del delades in i fem kategorier, i vilken kategorierna 

samarbete och kommunikation inspirerades av litteratur om terapeutisk allians (Bordin, 1979; 

Obegi, 2008). Kategorierna trygghet och affektiv intoning inspirerades av anknytningsteorin 

(Bowlby, 1969) och CATS (Mallinckrodt, Gantt & Coble, 1995). Utöver detta fanns i 

enkätens andra del påståenden som beskrev huruvida respondenterna såg sig själva som 

auktoritära gentemot hästen. Detta då de påståenden som ingick i kategorin dominans 
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försvårar möjligheten att se hästen som ett anknytningsobjekt.  Påståendena var samlade i 

kategorier enligt följande: 

Samarbete: “Hästen och jag har gemensamma mål”, “Jag och hästen samarbetar”, 

“Hästen gör det jag ber den om”, “Hästen anstränger sig för att göra rätt” och “Hästen och jag 

är inget team”.  

Kommunikation: “Hästen förstår mig”, “Jag förstår vad hästen vill”, “Jag förstår 

hästens behov”, “Hästen missförstår mig” och “Hästen och jag har svårt att kommunicera”.  

Trygghet: “Hästen vill mig mitt bästa”, “Jag har svårt att lita på min häst”, “Hästen 

hjälper mig att våga sådant jag annars inte vågar”, “Hästen får mig att känna mig trygg” och 

“Att tänka på hästen ger mig tröst om jag är ledsen”.  

Affektiv intoning: “Jag förstår vad hästen känner”, “Hästen hjälper mig att förstå 

mina känslor”, “Hästen hjälper mig att förstå andras känslor”, “Om hästen är glad blir jag 

glad” och “Om jag känner mig lugn blir hästen lugn”.  

Dominans: “I min relation till hästen är jag dominant”, “Hästen försöker komma 

undan arbete”, “Hästen behöver ett tydligt ledarskap”, “Hästen behöver disciplin” och “Jag 

bestämmer över hästen”. Ett antal påståenden var omvända. 

Det fanns en etisk komponent att ta hänsyn till i konstruktion av enkäten då 

klientgruppen bestod av en klinisk population, vilket bidrog till att enkäten konstruerades så 

att fokus lades på hästens egenskaper och inte på respondenternas syn på sin egen 

relationsskapande förmåga.  

Efter att enkäten utformats ombads en grupp på åtta personer att fylla i enkäten, dels 

för att få feedback på enkätens utformning och om frågorna i enkäten uppfattades så som det 

var tänkt och dels för att få en uppfattning om tidsåtgången. Den feedback gruppen hade på 

enkäten ledde till att vissa justeringar gjordes för att förhindra missförstånd av frågorna.  

Enkätens första del bestod av deskriptiva frågor, dessa rörde tidigare erfarenhet av 

hästar, tid i behandling, hur de kom i kontakt med behandling, grund till behandling, samt 

antalet hästar de mött i behandling. För jämförelsegruppen rörde de frågorna tid de varit 

verksamma inom ridverksamheten och hur viktiga de uppskattade olika aspekter av 

ridverksamheten vara för dem. Båda grupperna tillfrågades om vikten de tillskrev att “umgås 

med hästar”, “ha en aktivitet” och “umgås med andra” och fick svarsalternativ enligt Likert-

skalan “sällan viktigt”, “varken eller”, “ganska viktigt” och “mycket 

viktigt”.  Jämförelsegruppen tillfrågades även vilken vikt de tillskrev att “utvecklas som 
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ryttare” och “få motion”, utifrån tidigare studier (Carlsson et.al, 2015) som betonat 

svårigheten i att kombinera en prestationsinriktad och relationsskapande syn på hästen.  

Enkätens andra del bestod av påståenden angående respondenternas syn på sin 

relation till den eller de hästar de mött i sin behandling eller ridverksamhet. Dessa påståenden 

var indelade i de fem kategorierna samarbete, kommunikation, trygghet, affektiv intoning och 

dominans. Dessa påståenden var identiska för klientgrupp och jämförelsegrupp, förutom att 

när det i klientgruppens enkät stod “hästen”, i jämförelsegruppens version av enkäten stod 

“hästarna” i plural. Detta eftersom formuläret konstruerades utifrån antagandet att 

fritidsryttarna mötte många hästar i den verksamhet de var aktiva. Enkätens andra del 

besvarades av respondenterna genom att de fyllde i något av de fem alternativen på en Likert-

skala (Heiman, 2002); 1-aldrig, 2-sällan, 3-ibland, 4-ofta, och 5-alltid för var och ett av 

påståendena.  

Enkätens tredje del bestod av ett antal egenskaper som var positivt eller negativt 

laddade. Respondenterna fick till uppgift att skatta till vilken grad de ansåg att de kunde se 

egenskaperna i hästarna de mötte i den verksamhet de deltog i. De positiva egenskaperna var; 

icke-dömande, snäll, trygg, tillgiven, förstående, vänlig, klok, respektingivande, förutsägbar, 

snabb, samarbetsvillig, kraftfull, lyhörd och uppmärksam på hur jag mår. Ett antal av de 

negativa egenskaperna; farlig, oberäknelig och dum, var sådana som inte kan sägas främja en 

trygg anknytningsrelation (Bowlby, 1988) och de övriga negativa egenskaperna; underlägsen, 

envis, olydig och lat, var negativa egenskaper tänkta att korrelera med relationskategorin 

“dominans”, då ett dominant förhållande enligt teorin är oförenligt med synen på den andra 

som en säker hamn (Bowlby, 1988).  

Enkäten avslutades med en öppen fråga där det lämnades plats för respondenterna att 

lämna övriga kommentarer angående sin ridverksamhet eller behandling.  11 personer i 

jämförelsegruppen och 4 personer i klientgruppen lämnade kommentarer.   

Procedur 

Initialt upptogs en kontakt via e-mail med ordföranden för Organisationen för 

Hästunderstödda Insatser (OHI). OHI uppgav att det fanns ett intresse för att samarbeta i form 

av att förmedla kontakt och information till OHIs medlemar. Respondenterna rekryterades 

genom en inbjudan via e-mail som gick ut till samtliga behandlare anknutna till OHI. (se 

bilaga A.) Behandlarna fick sedan ta ställning till om de ansåg att de och deras klienter var 

lämpliga att delta som respondenter i studien varpå de kontaktade projektledningen som 
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skickade enkäter samt distributionsinstruktioner till dem att distribuera till sina klienter (se 

bilaga B). Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle delta i den hästunderstödda 

behandlingen primärt på grund av psykisk ohälsa, att de skulle vara över 18 år, samt att de 

skulle ha förmåga att självständigt fylla i enkäten. Respondenterna i studien erbjöds två 

möjligheter gällande ifyllande av enkäten. De fick möjlighet att fylla i enkäten på plats hos 

behandlaren eller ta med sig enkäten hem för ifyllande. Deltagarna i klientgruppen kunde då 

själva posta enkät i medföljande frankerat kuvert.  

Gällande jämförelsegruppen uppsöktes två ridskolor i Växjö. Initialt på plats togs en 

kontakt med ridlärarna där studien presenterades och förfrågan om intresse och möjlighet till 

deltagande gjordes. Då ridlärarna accepterat förfrågan informerades de elever som närvarade 

vid tillfället och enkäten delades ut till dem. Resterande enkäter gavs till ridläraren som 

förvarade dem och delade ut dem till elever i efterföljande ridgrupp. Eleverna gavs 

möjligheten att fylla i enkäten på plats eller i hemmet, då en låda för förslutna kuvert med 

ifyllda enkäter lämnades kvar på plats och hämtades av projektledningen nästkommande dag. 

 

Dataanalyser 

För den deskriptiva datan i enkätens första del genomfördes frekvensanalyser för att få en 

överskådlig blick av respondenterna.   

Initialt omvändes de påståenden och egenskaper som i enkäten presenterades som 

negativa. Dessa var påståendena; ”jag har svårt att lita på hästarna”, ”hästarna missförstår 

mig”, ”hästarna och jag har svårt att kommunicera”, och egenskaperna; ”underlägsen”, 

”dum”, ”farlig”, ”oberäknelig”, ”envis”, ”olydig” och ”lat”. Dessa påståenden fick efter att de 

omvänts suffixet (Re.). Det är de omvända påståenden och egenskaperna som redovisas i 

resultatdelen. Påståendena kategoriserades inför analysen i de fem kategorierna samarbete, 

kommunikation, tillit, affektiv intoning och dominans. Därefter beräknades den interna 

konsistensen med Cronbachs alfa för de fem kategorier som påståendena i enkätens andra del 

delats in i, för att undersöka den interna konsistensen i kategorierna. 

Som ett andra steg i analys av respondenternas svar slogs svaren i de fem 

kategorierna samman till nya variabler genom skapande av fem nya index i SPSS för att 

möjliggöra en senare jämförelse mellan kontroll- och klientgruppens olika medelvärden. 

Denna jämförelse gjordes med hjälp av det icke-parametriska testet Mann- Whitney U. 

Fortsatt genomfördes mellan-gruppsjämförelser på enskilda påståenden och egenskaper i 

studien. Utöver detta genomfördes bivariata korrelationer med Spearman’s rho för att 
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undersöka sambandet mellan respondenternas svar på enkätens andra och tredje del, samt 

vilket samband som fanns mellan olika kategorier och enskilda egenskaper och påståenden i 

studien.  

Etik 

Respondenterna informerades om att deltagande var frivilligt och att undersökningen var 

anonym (se bilaga C och D). Då den officiella förfrågan angående deltagare till studien 

skickades ut, informerades de behandlare som visat intresse för att distribuera enkäten till sina 

klienter om att det var viktigt att respondenterna skulle vara vid tillräckligt god psykisk hälsa 

för att kunna fylla i enkäten ärligt och självständigt. Information till behandlarna betonade 

vikten av att respondenterna själva fick välja om de ville delta i studien.  

För att bibehålla respondenternas anonymitet redovisas inte vilka respondenter som 

var klienter hos vilka behandlare eller andra svar på specifika frågor i enkäten, som kan 

kopplas samman med en unik respondent i studien. All deskriptiv data redovisas för sig för att 

värna anonymiteten och deltagarna hade även möjlighet att välja alternativet ”annat” för att 

inte behöva uppge information.  

Studien har granskats av etikkommiten Sydost, dnr. EPK 323-2016. Data har 

förvarats i ett låst skåp på psykologiska institutionen på Linnéuniversitetet i Växjö. 
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Resultat 

Nedan redovisas deskriptiva resultat, följt av de resultat som undersöker de tre första 

hypoteserna genom analyser av de fem kategorierna av påståenden i enkätens andra del, samt 

de 21 egenskaperna i enkätens tredje del. Efter detta följer resultatet som syftar till att 

undersöka den fjärde hypotesen. Slutligen redovisas kort resultaten för den öppna frågan.  

 

Tabell 1.  Deskriptiv data för klientgruppen.  

  Antal (n) Antal (%) 

 

Kön 
   

 Kvinna 12 92.3 

 Man 1 7.7 

Ålder    

 26-35 år 4 30.8 

 36-45 år 3 23.1 

 46-55 år 6 46.2 

Huvudsymtom    

 Stress/utmattning 6 46.2 

 Ångest/oro 3 23.1 

 Ätstörning 2 15.4 

 Annat 2 15.4 

Tid i behandling    

 1-4 veckor 2 15.4 

 1-3 månader 5 38.5 

 3-6 månader 1 7.7 

 > 6 månader 5 38.5 

Tidigare erfarenhet av 

hästar 

   

 Ingen erfarenhet 5 38.5 

 Lite erfarenhet 4 30.8 

 Mycket erfarenhet 4 30.8 

Antal hästar i behandling    

 En häst 3 23.1 

 Två hästar 6 46.2 

 Tre hästar 3 23.1 

 Fem eller fler hästar 1 7.7 

 

Tabell 1 illustrerar att majoriteten av respondenterna i klientgruppen var kvinnor, närmare 

hälften av respondenterna beskrev att stress/utmattning var deras huvudsymtom och anledning 

till att de deltog i hästunderstödd behandling. Ur tabell 1 kan även utläsas att den vanligaste 

var att respondenterna varit i behandling 1-3 månader eller >6 månader. Tidigare erfarenhet 
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av hästar var jämt fördelat och det vanligaste var att ha mött två hästar under 

behandlingstiden.  

 

 

Figur 1. Klientgruppens skattning av vilka delar i hästunderstödd behandling de upplevde som viktiga för dem 

redovisat i procent.  

Som figur 1 visar upplevde 61.5% det som ganska viktigt att umgås med andra människor i 

sin behandling. 77% av respondenterna i klientgruppen uppgav att det var ganska viktigt eller 

mycket viktigt att umgås med hästar, och 84.7% uppgav det som ganska viktigt eller mycket 

viktigt att ha en aktivitet utanför hemmet. 

 

Tabell 2. Deskriptiv data för jämförelsegruppen.  

  Antal (n) Antal (%) 

 

Kön 

   

 Kvinna 19 82.6 

 Man 4 17.4 

Ålder    

 18-25 8 34.7 

 26-35 6 26 

 36-45 7 30.4 

 46-55 1 4.3 

Tid i ridverksamheten    

 < 1 år 2 8.7 

 1-2 år 4 17.4 

 3-6 år 6 26.1 

 >6 år 
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Tabell 2 illustrerar att majoriteten av respondenterna i jämförelsegruppen var kvinnor och att 

ålder var jämnt fördelad. Det vanligaste var att ha varit inom ridverksamheten mer än sex år. 

 

 

 

Figur 2. Skattning av vilka delar inom ridverksamheten som upplevdes som viktiga 

 Jämförelsegruppens skattning av vilka delar i ridverksamheten de upplevde som viktiga för 

dem redovisat i procent. Som illustreras i figur 2 uppgav 69.6% att det var ganska viktigt att 

umgås med andra människor inom ridverksamheten, 73.9% uppgav att det var mycket viktigt 

att umgås med hästar, 60.9% uppgav att det var mycket viktigt att ha en aktivitet utanför 

hemmet, 60.9% uppgav att det var mycket viktigt att få motion/träning och 65.2% upplevde 

det som mycket viktigt att utvecklas som ryttare.  

Cronbachs alfa 

Den interna konsistensen för de fem kategorierna i enkätens andra del beräknades med 

Cronbachs alfa för de fem kategorierna i samarbete (α=.368), kommunikation (α=.812), 

trygghet (α= .442), affektiv intoning (α=.443) och dominans (α=.334). Den interna 

konsistensen för indexet som skapades av enkätens tredje del var: positiva egenskaper (α= 

.792), och negativa egenskaper (α= .801).  
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Hypotes 1. Klientgruppen kommer att skatta högre på de relationsinriktade kategorierna i 

enkätens andra del. 

 

Resultaten indikerar att båda grupperna ser positiva egenskaper och relationella kvaliteter i 

hästen i relativt hög utsträckning, då deras medianvärden för påståenden i de fyra 

relationsskapande kategorierna i enkätens andra del, och positiva egenskaper i enkätens tredje 

del generellt var höga. Klientgruppens medianvärden för påståenden i enkätens andra del var 

mellan Mdn = 3.0 och Mdn = 4.46. Motsvarande medianvärden för jämförelsegruppen var 

Mdn = 3.26 till Mdn = 4.83, med undantag för fyra av de 25 påståendena för vilka 

medianvärdena var mellan Mdn = 2.13 och Mdn = 2.96. För de positiva egenskaperna i 

enkätens tredje del låg klientgruppens medianväden mellan Mdn = 3.06 och Mdn = 4.23, med 

undantag för två av de 14 egenskaperna för vilka medianvärdena var Mdn = 2.75 och Mdn = 

2.77. Motsvarande medianvärden för jämförelsegruppen var Mdn = 3.09 till Mdn = 4.22.  

 

Gällande delskalan samarbete, svarade individerna i klientgruppen i signifikant större 

utsträckning än jämförelsegruppen att de och hästen är ett team (p = .002) vilket åskådliggörs 

i tabell 3. Klientgruppen uppgav även i högre utsträckning än jämförelsegruppen att de har 

gemensamma mål med hästen (p = .010). Jämförelsegruppen svarade i högre utsträckning än 

klientgruppen att de upplever att hästen gör det de ber den om, dock var denna skillnad inte 

signifikant. Utöver detta fanns ingen signifikant skillnad mellan hur grupperna svarade i 

kategorin samarbete. 

  

Tabell 3. Resultat för Mann-Whitney U-test, kategori samarbete.   

 Klientgrupp 

 (n=13) 

Jämförelsegrupp 

(n=23) 

   

Påståenden Mdn SD Mdn SD U z p 

Hästen och jag har 

gemensamma mål 

 

3.62 .650 2.96 .475 72 -3.06 .010* 

Hästen och jag samarbetar 

 

3.62 .768 3.78 .671 131 -.701 .558 

Hästen gör det jag ber den om 

 

3.54 .209 3.96 .209 97,5 -2.363 .087 

Hästen anstränger sig för att 

göra rätt 

 

3.92 .641 3.87 .626 147,5 -.081 .948 

Hästen och jag är inte ett 

team.Re 

3.31 1.251 2.13 626 58 -3.161 .002** 

Not. **p <.01 *p <.05 
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I kategorin kommunikation uppgav klientgruppen ett högre medianvärde för tre av fem 

påståenden än jämförelsegruppen. Dock fanns det inga signifikanta skillnader mellan 

grupperna. För kategorin trygghet uppgav klientgruppen högre medianvärden för tre av de 

fem påståendena, dock var skillnaderna inte signifikanta.  

I kategorin affektiv intoning uppgav klientgruppen att de i signifikant större utsträckning än 

jämförelsegruppen upplevde att hästen hjälpte dem att förstå deras känslor (p = .024), vilket 

åskådliggörs i tabell 4. I övrigt fanns inga signifikanta skillnader i hur respondenterna i 

grupperna svarade på påståendena i kategorin affektiv intoning.   

 

Hypotes 2: Klientgruppen kommer i högre utsträckning rapportera att de upplever positiva 

egenskaper hos hästen.  

Tabell 4. Resultat för Mann-Whitney U-test, kategori affektiv intoning.   

 Klientgrupp 

(n=13) 

Jämförelsegrupp 

(n=23) 

   

Påståenden Mdn SD Mdn SD U z p 

Jag förstår vad hästen känner 

 

3.38 -.768 3.65 .573 126.5 -.857 .454 

Hästen hjälper mig att förstå mina 

känslor 

 

3.54 .519 2.78 1.043 81.5 -2.35 .024* 

Hästen hjälper mig att förstå 

andras känslor 

 

3 .577 2.52 .790 98 -1.87 .093 

Om hästen är glad blir jag glad 

 

4.46 .660 4.83 .388 104.5 -1.90 .140 

Om jag känner mig lugn blir 

hästen lugn 

4.08 .499 4.39 .499 111.5 -1.46 .214 

Not. **p <.01 *p <.05 

 

Tabell 5. Resultat för Mann-Whitney U-test, egenskaper.   

 Klientgrupp 

(n=13) 

Jämförelsegrupp 

(n=23) 

   

Egenskap Mdn SD Mdn SD U z p 

Hästen är uppmärksam på hur 

jag mår 

 

3.85 

 

.899 3.09 1.04 88.5 -2.14 .043* 

Hästen är lat (Re.) 

 

 

3.85 1.06 2.87 .757 74 -2.61 .012* 

Hästen är underlägsen (Re.) 

 

3.92 1.08 2.86 .854 58.5 -2.64 .010* 

Not. **p <.01 *p <.05 
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Det fanns signifikant skillnad för ovanstående egenskaper som deltagarna upplevde hos 

hästen, vilket åskådliggörs i tabell 5. Deltagarna i klientgruppen uppgav i större utsträckning 

än jämförelsegruppen att hästen var uppmärksamma på deras mående (p = .043). 

Klientgruppen skattade även hästen som mindre lat (p = .012) och mindre underlägsen (p = 

.010) än jämförelsegruppen. Utöver detta fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna 

för i vilken utsträckning respondenterna uppgav specifika egenskaper hos hästen. Resultatet 

indikerar att det fanns en viss skillnad mellan grupperna avseende vilka relationella kvaliteter 

de såg i hästen. 

 

Hypotes 3: De respondenter som i hög grad skattar att de ser positiva egenskaper hos hästen, 

kommer även i hög grad skatta att de ser anknytningsfrämjande kvaliteter i relation till 

hästen.  

Tabell 6. Signifikanta resultat för korrelationer mellan index positiva egenskaper och påståenden från 

enkätens andra del, beräknat med Spearmans Rho 

 Påstående r p 

Klientgrupp (n=13)   

 

 

 Hästen vill mig mitt bästa 

 

.639 .034* 

 Hästen och jag är inte ett 

team. (Re) 

.572 .066 

Jämförelsegrupp (n=21)    

 Jag förstår hästens behov 

 

.510 .018* 

 Hästen och jag samarbetar 

 

.509 .018* 

 Jag förstår vad hästen vill 

 

.418 .059 

 Hästen missförstår mig (Re.) .532 .013* 

Not. **p <.01 *p <.05    

Som tabell 6 illustrerar fanns det för klientgruppen en signifikant korrelation mellan 

påståendet ”hästen vill mig mitt bästa” och index positiva egenskaper. Fortsatt fanns även en 

tendens till signifikant positiv korrelation för det omvända påståendet “hästen och jag är inte 

ett team (Re.)” och index positiva egenskaper (p = .066). Dessa resultat indikerar att de 

respondenter som i hög grad uppgav att hästen ville dem deras bästa även i hög grad upplevde 

positiva egenskaper hos hästen. 
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För jämförelsegruppen korrelerade påståendena “jag förstår hästens behov” (p 

=.018), “hästen missförstår mig (Re.)” (p = .013) och “hästen och jag samarbetar” (p = .018) 

med index för positiva egenskaper. Det fanns även en tendens till signifikant korrelation med 

”jag förstår vad hästen vill” (p = .059).  

Påståendet “hästen vill mig mitt bästa” korrelerade positivt med “tid i behandling” 

för klientgruppen (r = .569, n = 13, p = .042). Jämförelsegruppens motsvarande fråga, “tid i 

verksamhet” korrelerade negativt med påståendet “hästen vill mig mitt bästa” (r = -.453, n = 

23, p = .030). Detta resultat indikerar att upplevelsen av att hästen vill ens bästa ökade ju 

längre tid respondenten varit i behandling, medan det för jämförelsegruppen var tvärtom. 

Hypotes 4: Klientgruppen kommer i lägre utsträckning än jämförelsegruppen rapportera att 

de är auktoritärt orienterade i relation till hästen. 

 

Det fanns en signifikant skillnad för index dominans mellan grupperna, då klientgruppen 

skattade signifikant lägre än jämförelsegruppen (U = 74.50, z= -2.49, p = .012). Vidare fanns 

en signifikant, negativ korrelation för jämförelsegruppen, mellan indexet dominans och det 

omvända påståendet kring egenskapen “underlägsen” (r = -.460, n = 23, p = .036), det vill 

säga, respondenterna i jämförelsegruppen som skattade egenskapen underlägsen högt skattade 

högt på indexet dominans. Resultatet indikerar att jämförelsegruppen tenderade att i högre 

grad vara auktoritärt orienterade i samspelet med hästen. 

 

Tabell 7. Resultat för Mann-Whitney U-test, kategori dominans 

 Klientgrupp 

 (n=13) 

Jämförelsegrupp 

(n=23) 

   

Påståenden Mdn SD Mdn SD U z p 

Jag är dominant 

 

2.92 .954 3.57 .788 88 -2.137 .043* 

Hästen försöker slippa undan 

 

2.46 .660 3.22 .795 70 -2.836 .008** 

Hästen behöver ett tydligt 

ledarskap 

 

4.46 .519 4.57 .728 125 -.936 .434 

Hästen behöver disciplin 

 

4.08 .864 4.13 .920 142.5 -.246 .820 

Jag bestämmer över hästen 3.69 .674 4.0 1.032 126.5 -.820 .454 

Not. **p <.01 *p <.05 
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Bland de enskilda påståenden inom kategorin dominans skattade jämförelsegruppen 

signifikant högre för påståendena “jag är dominant” (p = .043) samt “hästen försöker slippa 

undan” (p = .008), vilket illustreras i tabell 7. 

Det fanns en skillnad mellan grupperna avseende påståendet “hästen är lat” (U = 74, 

z = -2.61, p =.012), för vilket jämförelsegruppen skattade signifikant högre än klientgruppen.  

För resterande negativa egenskaper i enkätens tredje del som syftade till att mäta egenskaper 

kopplade till dominans gentemot hästen, fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna.    

Vidare fanns en signifikant, negativ korrelation för jämförelsegruppen, mellan 

indexet dominans och det omvända påståendet kring egenskapen “underlägsen” (r = -.460, n 

= 23, p = .036), det vill säga, respondenterna i jämförelsegruppen som skattade egenskapen 

underlägsen högt skattade högt på indexet dominans. Resultaten indikerar att 

jämförelsegruppen tenderade att vara mer auktoritärt orienterade gentemot hästen, vilket 

stödjer den fjärde hypotesen. 

För klientgruppen fanns en tendens till signifikant negativ korrelation mellan 

påståendet “hästen försöker slippa undan” i kategorin dominans, och “tid i behandling” (r = -

.551, n = 13, p = .051). Vilket indikerar att ju längre tid klientgruppen varit i behandling, 

desto mindre upplevde respondenterna att hästen försökte slippa undan. 

 

Svar på den öppna frågan 

Antalet i klientgruppen som svarade på den öppna frågan var n = 4. Två personer beskrev att 

de tycker att hästunderstödd behandling var bra, en person skrev att den hade för lite 

erfarenhet av behandlingen för att kunna säga något om den och en person skrev att hen 

tyckte mycket om hästarna hen mötte i sin behandling.  

Antalet i jämförelsegruppen som svarade på den öppna frågan var n = 11. Det fanns 

flera svar som beskrev hästarnas prestationer, så som envisa, ouppfostrade, lydiga och 

välskolade. Två av de elva respondenter lämnade kommentarer uppgav att vara i stallet gav 

dem positiva känslor och att det var ett avbrott från vardagens stress. Fyra av dem som valde 

att lämna frivilliga kommentarer uppgav även att det var svårt att bedöma hästarna i enkäten 

då hästarna är olika och individer. De resterande kommentarerna rörde åsikter om hästarnas 

ålder, beteende och ridbarhet. 
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Diskussion 

Pilotstudien ämnade undersöka huruvida anknytningsteorin och teorin om terapeutisk allians 

kan fungera som ramverk vid undersökning av hästens roll för klienten vid hästunderstödd 

behandling. För att vidare undersöka hästen som relationsskapande komponent i behandling 

undersöktes även om det fanns någon skillnad mellan hur personer som gick i hästunderstödd 

behandling och fritidsryttare såg på relationen till de hästar de mötte i sin respektive 

verksamhet. Utöver detta syftade studien till att undersöka om deltagarna i klientgruppen i 

lägre utsträckning än jämförelsegruppen hade ett auktoritärt förhållningssätt gentemot de 

hästar de mötte i sin respektive verksamhet.  

 Som förväntat tyder resultaten på att både klientgruppen och jämförelsegruppen 

generellt sett såg positivt på relationen till hästen, och tillskrev hästen positiva egenskaper. 

Detta resultat var väntat då det kan anses vara rimligt att utgå ifrån att de som väljer att 

spendera tid med hästar också tycker om dem.   

Resultaten indikerar att ju längre tid respondenterna varit i hästunderstödd 

behandling, desto mer upplevde de att hästen ville dem deras bästa. För jämförelsegruppen 

fanns det ett omvänt samband mellan upplevelsen av att hästen vill ens bästa, och hur lång tid 

de befunnit sig i verksamheten. 

Enligt studiens resultat finns det för jämförelsegruppen ett samband mellan känslan 

av att förstå hästens behov, känslan av att hästen förstår en och en upplevelse av samarbete 

med hästen, och det sammanslagna index för positiva egenskaper i enkätens tredje del. Detta 

kan tyda på att fritidsryttarna upplever sig ha ett gott samarbete med de hästar de möter. 

Pilotstudien visar indikationer på att anknytningsteorin och teorier kring terapeutisk 

allians kan fungera som ramverk för att förklara komponenter i hästunderstödd behandling. 

Resultaten som framkommit kan tolkas som att klientgruppen verkar läsa in fler 

känslomässiga aspekter i relationen till hästen, jämfört med jämförelsegruppen som lägger 

större vikt vid prestation i relation till hästen. Det kan vara så att respondenterna i 

klientgruppen snarare fokuserar på funktionen av relationen till hästen, på ett sätt som liknar 

hur Lilliengren et al (2015) beskriver hur klienten använder anknytningsrelationen till 

terapeuten. Resultatet kan tyda på att respondenterna i klientgruppen i högre utsträckning ser 

dessa relationella kvaliteter i samspelet med hästen än jämförelsegruppen, då de i högre 

utsträckning uppger att hästen hjälper dem att förstå sina egna känslor och är uppmärksam på 

hur de mår.  Enligt anknytningsteorin är det en förutsättning för att en trygg anknytnings ska 

kunna uppstå, att det finns en lyhördhet och uppmärksamhet hos anknytningspersonen 
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(Bowlby, 1988). Lyhördhet och uppmärksamhet för stämningslägen är essentiellt för att 

anknytningspersonen ska kunna spegla barnets behov. Då anknytningspersonen speglar 

barnets stämningsläge hjälper det barnet att lära sig förstå sina egna känslor (Sohye et al., 

2014). En parallell kan här dras till att klientgruppen i högre utsträckning än 

jämförelsegruppen uppgett både att hästen hjälper dem att förstå sina känslor och att den är 

uppmärksam på deras mående. Detta kan utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv tolkas 

som att klientgruppen i högre grad känner sig speglade av hästen. Om hästen kan hjälpa 

klienten i hästunderstödd behandling att bättre förstå sina egna känslor, kan det även finnas 

potential för att ett speglande samspel mellan häst och klient skulle kunna hjälpa klienten att 

uttrycka sina känslor till terapeuten.   

Att studien kan sägas visa indikationer på ett samband mellan känslan av att hästen 

vill en väl och tid som respondenten varit i behandling, kan tolkas utifrån ett 

anknytningsteoretiskt perspektiv som att relationen utvecklas över tid och likt anknytning i 

psykoterapi är något som utvecklas efter hand. Precis som McCoullough, Risley-Curtiss och 

Rorke (2015) kunde se i tidigare studier, visar även denna studie indikationer på att relationen 

till hästen utvecklades över tid. Då upplevelse av att hästen ville respondenterna i 

klientgruppen deras bästa ökade över tid, hade det enligt hypotesen varit förväntat att även 

påståenden inom kategorin trygghet skulle ha varit ökande över tid – vilket ej var fallet. Det 

går dock inte att utifrån denna pilotstudie utesluta att tryggheten skulle kunna vara ökande 

över tid, ytterligare och fördjupad forskning behöver genomföras på området. Det kan vara så 

att bristen på intern konsistens gällande påståendena för kategorin trygghet bidrar till att det 

inte gick att utläsa att konstruktet trygghet är ökande över tid. 

Klientgruppens svar på påståendena som skattar huruvida respondenten upplever att 

hästen förstår dess känslor och är uppmärksam på hur den mår, skulle ur ett 

anknytningsteoretiskt perspektiv kunna liknas vid anknytningspersonens speglande funktion. 

Denna förmåga att förmedla uppmärksamhet och omtanke är enligt Bowlby (1969;1988) 

essentiell att klienten känner att terapeuten besitter, för att trygg anknytning ska kunna uppstå 

i terapin. Dessa resultat skulle kunna tyda på att hästen är väl lämpad som resurs i behandling, 

då det verkar som att respondenterna upplevt hästen som lyhörd inför deras känslor och 

mående. Hästens förmåga att uppfatta subtila beteendeförändringar och kroppsspråk bekräftas 

av både Siporin (2012) och Bachi (2012; 2013). 

Vad gäller teorin om terapeutisk allians, uppgav klientgruppen i signifikant högre 

utsträckning att de och hästen var ett team, och att de hade gemensamma mål med hästarna. 
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Samarbete och gemensamma mål är två av de begrepp som enligt Bordin (1979) definierar 

terapeutisk allians. Utöver detta betonar Bordin (1979) vikten av att terapeuten ska ha en 

hållande funktion och att det ska finnas ett positivt känslomässigt band, något som delvis syns 

i svaren, bland annat i “hästen är uppmärksam på hur jag mår” och “hästen hjälper mig att 

förstå mina känslor” för vilka klientgruppen svarade signifikant högre än jämförelsegruppen. 

Den korrelation som sågs mellan index för positiva egenskaper och upplevelsen av att vara ett 

team med hästen, kan också tolkas som att respondenterna i klientgruppen i högre 

utsträckning hade relationer mer liknande terapeutisk allians till hästarna än vad 

respondenterna i jämförelsegruppen hade. Detta då studiens resultat kan tolkas som att det 

målriktade samarbetet samvarierar med de positiva känslorna för den andre, så som Bordin 

(1979) beskriver allians. Detta skulle potentiellt kunna gynna utfallet av behandlingen, då 

tidigare studier (Byrd, Patterson & Turchik, 2010; MacFarlane et al., 2015; Taber et al., 2011) 

beskriver sambandet mellan terapeutisk allians och utfall av terapi. Lilliengren et al. (2015) 

beskriver också ett samband mellan terapeutisk allians och anknytning till terapeuten och 

Obegi (2008) skriver att alliansen generellt utvecklas tidigare under behandlingen än 

anknytningen till terapeuten. Om det är så att klienten upplever relationella aspekter av 

terapeutisk allians gentemot hästen, kan det gynna förändringsarbetet i behandlingen. 

Generellt uppgav majoriteten av respondenterna i klientgruppen att de upplevde det 

som en viktig del av ridversamheten att umgås med hästar, och att ha en aktivitet utanför 

hemmet. En majoritet av respondenterna i klientgruppen svarade även att det var viktigt för 

dem att “umgås med andra människor”, vilket tyder på att det inte bara är umgänge med 

hästen de upplever som positivt med behandlingen Enligt Brown (2004) är den sociala 

samvaron med andra hästintresserade en viktig del av ridsporten som fritidssysselsättning, en 

social samvaro som det kan antas att även klientgruppen uppskattar i sin verksamhet. Vi 

tänker oss att det finns flera komponenter som skiljer hästunderstödd behandling vid psykisk 

ohälsa från traditionella behandlingar, där umgänget med hästen, de människor som finns i 

stallet och stallmiljön, alla är komponenter vars effektivitet och betydelse för utfall behöver 

studeras vidare. Denna pilotstudie har valt att fokusera på hästen som komponent i 

behandling. 

Resultaten tyder på att klientgruppen i signifikant lägre utsträckning uppvisar ett 

auktoritärt förhållningssätt gentemot hästarna. Jämförelsegruppen svarade att de är mer 

dominanta och att de anser att hästarna försöker slippa undan i högre utsträckning än 

klientgruppen. Jämförelsegruppen tenderade att vara mer auktoritärt orienterade i samspelet 
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med hästen, vilket stödjer hypotesen att Klientgruppen kommer i lägre utsträckning än 

jämförelsegruppen rapportera att de är auktoritärt orienterade i relation till hästen. 

I resultatdelen ses indikationer på att klientgruppen i lägre utsträckning har ett 

auktoritärt förhållningssätt gentemot hästen. Enligt en studie av Carlsson et al.. (2015) 

motverkar ett prestationsinriktat förhållningssätt möjligheten att skapa en nära emotionell 

relation, och studiens resultat visar att samtliga respondenter i jämförelsegruppen uppgav det 

som viktigt att utvecklas som ryttare, vilket skulle kunna indikera att det finns en vilja att 

förbättra sin prestation bland de ryttare som utgör jämförelsegruppen. En stor del av 

kommentarerna på den öppna frågan som jämförelsegruppen valde att ge, var 

prestationsorienterade, vilket blir förståeligt med tanke på att jämförelsegruppen lade vikt vid 

att prestera som ryttare. 

Pilotstudien visar på tendenser till att hästen i en icke-prestationsbaserad kontext kan 

ha anknytningsfunktioner för människan, och tendenser till att hästarna i större utsträckning 

uppfyller anknytningsfunktioner för de personer som möter hästar i en behandlingskontext. 

Detta går i linje med tidigare forskning av bland annat Zilcha-Mano et al.. (2011) och Rockett 

och Carr (2015) som sett att djur kan fylla anknytningsfunktioner. 

Det finns vissa svårigheter att göra direkta jämförelser med tidigare forskning som 

studerat den terapeutiska alliansen och anknytningsteorin i en terapeutisk kontext, på grund av 

att hästen i behandlingssammanhang inte har exakt samma funktion som en terapeut. Vi anser 

heller inte att det är möjligt att göra direkta jämförelser med de studier som undersökt 

husdjurs potential som anknytningsperson, då husdjuret är i ens omedelbara närhet på ett sätt 

som hästen inte är. Vissa liknelser med tidigare forskning är ändå möjlig då fokus läggs på de 

anknytningskomponenter och funktioner av den terapeutiska alliansen som pilotstudien valt 

att lyfta fram, och som kan vara behandlingsfrämjande. Detta då tidigare studier (Karol, 2007) 

beskrivit hur hästen är lyhörd och på grund av sina egenskaper som flockdjur och flyktdjur 

lämplig som verktyg i behandling, och att det finns indikationer på att både djur och 

terapeuter kan vara anknytningspersoner (Zilcha-Mano, et al., 2011). 

 

Praktiska implikationer 

Då hästunderstödd behandling är ett relativt nytt och outforskat område, finns det ännu ingen 

konsensus om vad som är verksamt. Denna pilotstudie visar på att det finns goda skäl att 

vidare studera hästunderstödd behandling i ett anknytningsteoretiskt ramverk och använda 

större urval och mer precisa instrument för att öka generaliserbarheten. Då hästunderstödd 
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behandling är ett växande fenomen anser vi det viktigt att området studeras i enlighet med 

dess utbredning för att utröna om det kan vara ett jämbördigt och/eller ett komplement till 

traditionella behandlingar vid psykisk ohälsa.  

 

Metodologisk diskussion 

Då området pilotstudien undersöker är relativt outforskat, begränsades vår möjlighet att bygga 

studien på tidigare forskning och teorier knutna till ämnet. Detta medför svårigheter, vilka 

diskuteras nedan. 

Det begränsade urvalet i denna pilotstudie har medfört att resultatens 

generaliserbarhet är begränsade. Även då detta var en pilotstudie hade resultatets 

generaliseringsmöjligheter gynnats av ett större urval. Det externa bortfallet i klientgruppen 

var 51,8%. Detta skulle kunna bero på att postgången medförde svårigheter utom vår kontroll. 

Valet att göra datainsamling med post gjordes för att säkra anonymiteten för klientgruppen. 

Projektledningen kan inte säga om bortfallet berodde på logistiska orsaker, eller om de 

potentiella respondenterna nekade till deltagande i studien på förfrågan från sina behandlare. 

Det externa bortfallet skulle kunna vara ett tecken på att behandlarna förmedlade valfriheten 

till sina klienter på ett sätt som gjorde att de kände att de var fria att tacka nej till deltagande, 

vilket är positivt. Då det inte är känt vilka de respondenter som valde att delta är, går det inte 

att svara på om urvalet i studien är representativt för den kliniska population som deltar i 

hästunderstödd behandling på grund av psykisk ohälsa. Det går heller inte att veta hur pass 

mycket behandlingarna respondenterna går i skiljer sig åt, då inklusionskraven inte innehöll 

några krav på behandlingens utformning utöver att den skulle vara hästunderstödd. 

Då Cronbachs alfa för fyra av de fem kategorierna som låg till grund för påståendena 

i enkätens andra del var lågt och urvalet var begränsat bör resultaten som rör index skapade av 

kategorierna tolkas med försiktighet.     

Då pilotstudiens urval var begränsat var det svårt att avgöra om den interna 

konsistensen var låg på grund av frågornas karaktär eller det begränsade respondentantalet. På 

grund av detta användes index för kategorierna restriktivt i analyserna och påståendena som 

ingick i kategorierna analyserades i stor utsträckning var för sig. Index för positiva och 

negativa egenskaper i enkätens tredje del hade Cronbachs alfa på en sådan nivå att det går att 

anta att den interna konsistensen var godtagbar. 

I enkäten ingick en öppen fråga i vilken respondenterna hade möjlighet att fritt 

kommentera sin ridverksamhet eller sin behandling. Svaren på frågan valde projektledningen 
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att inte ta med i analyserna, då innehållet i svaren var av den karaktären att anonymiteten inte 

gick att säkerställa. De respondenter som valde att svara på frågan var få i antal och höll sig 

kortfattade, vilket bidrog till att en tematisk analys omöjliggjordes. 

På grund av mätinstrumentets design fick studien ett visst internt bortfall då 

respondenter förbisåg delfrågor i enkätens tredje del, gällande skattning av hästens 

egenskaper. Enkäten innehöll även ett antal omvända påståenden, vilka kan ha uppfattats som 

svåra att förstå. 

Vad gäller dataanalys begränsades möjligheten att utföra kvantitativa analyser då 

deltagarantalet var begränsat. Den låga interna konsistensen för kategorierna i enkätens andra 

del bidrog till att kategorierna inte kunde användas i den utsträckning som från början var 

tänkt. Analyserna utfördes istället i stor utsträckning med de enskilda påståendena och 

frågorna, för vilka studien fann en del signifikanta resultat. 

Som omnämns i resultatdelen är pilotstudiens resultat något osammanhållna. Detta är 

ett resultat i sig och skulle kunna bero på att respondenterna tolkade de begrepp som enkäten 

byggde på olika. Det kan också tyda på en svaghet i själva enkäten, som därför inte fångade 

upp skillnader som skulle kunna finnas mellan klientgrupp och jämförelsegrupp. Graden av 

diversitet i resultatet kan också vara en produkt av den begränsade tillgången till tidigare 

forskning. Vi hoppas att denna pilotstudie och dess resultat dock ska kunna ligga till grund för 

framtida forskning som utifrån pilotstudiens fynd ska kunna använda sig av mer avsmalnade 

hypoteser och enkäter med högre intern konsistens. Även om urvalet i pilotstudien är 

begränsat, tyder resultaten på att det finns tillräckligt med underlag för att gå vidare med 

denna studie och vidare studera hästens roll i hästunderstödd behandling utifrån en 

anknytningskontext. Utifrån det datamaterial som finns går det endast att uttala att 

indikationer verkar finnas på att deltagarna i hästunderstödd behandling i högre utsträckning 

uppger att hästarna besitter relationsfrämjande egenskaper och egenskaper kopplade till 

trygga anknytningsobjekt. 

 

Framtida forskning 

Tidigare forskning (Bachi, 2013) har föreslagit att det kan vara värdefullt att fortsätta 

bedriva studier på området hästunderstödd behandling ur en anknytningskontext. Resultaten 

från denna pilotstudie kan ses som ytterligare stöd för att det kan vara värdefullt att se hästen 

som en relationsskapande komponent i hästunderstödd behandling. 
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För framtida forskning anser vi att liknande studier bör genomföras, med precisa 

kvantitativa mätinstrument och större urval för ökad generaliserbarhet. Vid en vidare studie 

skulle den öppna frågan eventuellt kunna specificeras ytterligare för att främja mer utförliga 

svar, alternativt skulle samma data kunna samlas in genom fler kvantitativa frågor. Ett annat 

alternativ skulle vara att komplettera kvantitativ data med djupintervjuer med ett antal 

respondenter som då skulle få möjlighet att dela med sig även av sådan information som 

enkäten inte explicit frågar efter. 

Det är betydelsefullt att det finns en förståelse och en kunskap kring vad som är 

verksamt i hästunderstödd behandling då ökad kunskap kring de verksamma komponenterna 

kan underlätta skapandet av enhetliga behandlingsprogram och utbildningar för behandlare. 

Detta då enhetliga behandlingsprogram ökar möjligheten till att utvärdera effektiviteten av 

behandlingen och säkerställa patientsäkerheten, då vi tror att detta kan främja progression 

inom behandlingsområdet. 
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Bilaga A. Inbjudningsmail till de OHI-anslutna behandlarna 

    Hej! 

Vi är två psykologstudenter som går sista terminen på psykologprogrammet och just nu 

skriver vår masteruppsats om hästunderstödd behandling. Fokus i den undersökning vi 

kommer göra är de medverkande klienternas upplevelse av hästen som unikt redskap i 

behandlingen. Syftet med vår uppsats är att bidra till att ta fram mer kvantitativ forskningsdata 

som kan användas för att dra mer generella slutsatser om hästunderstödd behandlings 

effektivitet på psykiskt mående på gruppnivå. 

Undersökningen kommer att bestå av en enkät som varje medverkande fyller i individuellt. 

För att kunna distribuera dessa enkäter behöver vi komma i kontakt med behandlare som 

arbetar med hästunderstödd behandling. Studien kommer att rikta sig till personer med 

psykisk ohälsa och alltså inte till personer som går i hästunderstödd behandling på grund av 

fysiska funktionshinder.  

Vår förhoppning är att vi genom er behandlare ska kunna förmedla enkäter till era klienter. 

Eftersom vår undersökning är kvantitativ hoppas vi givetvis på att så många som möjligt ska 

vilja deltaga och hjälpa oss att genom att distribuera våra enkäter till sina klienter. Det är 

viktigt att de deltagande klienterna är anonyma inför oss. Frågorna i enkäten behandlar 

klientens relation till hästen och har ingen ambition att utvärdera själva terapimomentet eller 

relationen till terapeuten. Frågorna är utformade så att de i så stor utsträckning som möjligt 

inte ska kunna uppfattas som stötande eller upprivande för respondenten.  

 

Uppsatsen skrivs vid psykologiska institutionen på 

Linnéuniversitetet i Växjö och vår handledare är 

doktorand Emma Lindeblad.  

Om ni är intresserade av att delta eller har några 

ytterligare frågor är ni välkomna att höra av er till 

oss, via mail eller telefon. 

Med vänliga hälsningar 

 

Cecilia Limegård, 07XXXXXX 

XXXX@gmail.com 

 

Anna Montén, 07XXXXXX  

XXXX@gmail.com   

 

mailto:XXXX@gmail.com
mailto:XXXX@gmail.com
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Bilaga B. Informationsbrev till de behandlare som distribuerade enkäter till sina klienter 

 

 

Växjö 2016-02-18 

Till behandlare:  

Hej! 

Här kommer enkäterna som vi vill att ni ska hjälpa oss att dela ut. Vår tanke är att ni delar ut 

enkät plus svarskuvert till er/era klienter i samband med att ni träffar dem. Klienten får sedan 

själv välja om hen vill ta med sig enkäten hem och därmed själv ansvara för att den postas, 

eller om klienten vill fylla i enkäten på plats och låta er returnera till oss vilket är att föredra 

då vi tror att bortfallet blir större om klienterna själva ska posta returnerande kuvert. Det är 

viktigt att klienterna fyller i enkäten individuellt och självständigt.  

Vi ser gärna att enkäterna skickas tillbaka till oss senast den 6/3, då vi behöver komma igång 

med data-analys så snart som möjligt. Även enkäter som skickas in något senare kommer vi 

att kunna räkna med i vårt datamaterial eftersom vi är måna om att få in så många enkäter 

som möjligt, då urvalet redan från början är väldigt litet.  

Vi skickar med frankerade adresserade kuvert som det bara är för er att posta så kommer de 

till vår handledares postfack på institutionen.  

Vi är väldigt tacksamma för all hjälp vi får av er behandlare! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Cecilia Limegård  Anna Montén 
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Bilaga C. Informationsblad samt enkät till klientgruppen 

 

  

Information samt förfrågan om att delta i studie om 

hästunderstödd behandling 
 

Vi är två studenter som går sista terminen på psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. Vi skriver just nu vårt examensarbete om hästunderstödd behandling och undersöker 

hur man som deltagare kan se på hästens roll i behandlingen. För att undersöka detta har vi 

skapat den här enkäten.  

 

Enkäten tar cirka 10 – 20 minuter att besvara. Dina svar är helt anonyma och deltagande är 

frivilligt. Om du väljer att delta, ber vi dig att svara på frågorna i enkäten, och sedan lägga ner 

den ifyllda enkäten i kuvertet och försluta det. Antingen kan du välja att fylla i enkäten direkt 

hos din behandlare som sedan postar kuvertet till oss, eller så kan du välja att ta med dig 

kuvertet och själv lägga det på postlådan. Varken vi eller din behandlare kommer att kunna 

utläsa några enskilda svar ur de ifyllda enkäterna. Detta innebär att ingen kommer att kunna 

veta vad just du har svarat. Det är viktigt att frågorna i enkäten besvaras enskilt, svaren ska 

alltså enbart beröra din egen syn på din hästunderstödda behandling.  

 

Tänk på att frågorna rör de hästar du mött i behandling och den relation du känner att du 

har/har haft till dem, svaren ska alltså inte relateras till era eventuella tidigare erfarenheter av 

hästar. 

 

Uppsatsen färdigställs under våren. Har ni några frågor eller vill ha ytterligare information, 

kontakta gärna oss eller vår handledare leg. Psykolog och doktorand Emma Lindeblad, 

mailadress: XXXX@lnu.se. Riv gärna av och spara detta försättsblad så att du har våra 

kontaktuppgifter.  

 

Tack på förhand!  

Växjö i februari 2016 

 

 

 

Cecilia Limegård, XXXX@student.lnu.se 
 

 

 

Anna Montén, XXXX@student.lnu.se  

 

 

 

mailto:XXXX@student.lnu.se
mailto:XXXX@student.lnu.se
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Nedan följer ett antal frågor, svara så gott du kan och kontrollera gärna att du inte 

missar att besvara någon fråga eller påstående.  

1. Kön:      

□Kvinna □Man □Annat    

 

2. Ålder:___________ 

 

3. Hur länge har du gått i hästunderstödd behandling? 

□ 1-4 veckor 

□ 1- 3 månader 

□ 3 – 6 månader 

□ längre än 6 månader 
 

4. Hur kom du i kontakt med hästunderstödd behandling?  

(Var god välj det alternativ som stämmer bäst för dig. Välj endast ett alternativ.) 

□ Via läkare  □ Via sjukgymnast 

□ Via psykolog  □ Via annan vårdpersonal 

□ Läste om det på internet □ Via en bekant 

□ Läste om det i tidningen □ Via radio/tv 

□ Annat 

 

5. Vad är den huvudsakliga orsaken till att du deltar i hästunderstödd behandling? 

(Var god välj det alternativ som stämmer bäst för dig. Välj endast ett alternativ.) 

□ Ångest/oro  □ Traumatiska upplevelser 

□ Nedstämdhet  □ Ätstörning 

□ Stress/utmattning  □ Psykossjukdom   

□ Svårt att hantera känslor □ Kris    

□ Annat 
 

 

6. Har du någon tidigare erfarenhet av hästar? 

□ Mycket erfarenhet 

□ Lite erfarenhet 

□ Ingen erfarenhet alls 

 
                       
7. I din hästunderstödda behandling, hur många olika hästar har du huvudsakligen 

arbetat med? 

□ 1 □ 2  □ 3  □ 4 □ 5 eller fler 
      Var god vänd 
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Följande frågor rör de hästar du mött i behandling och den relation du känner att du har/har haft till 

dem, svaren ska alltså inte relateras till eventuella tidigare erfarenheter av hästar.  

 

Var god ringa in den siffra som stämmer mest överens kring hur du känner. (Var noggrann så 

att du inte missar något påstående.) 

 

8. Uppskatta hur du upplever följande delar av din hästunderstödda behandling: 
 

1 2 3 4 5 
inte alls viktigt sällan viktigt varken eller ganska viktigt mycket viktigt 

 

Att umgås med andra  1 2 3 4 5 

människor 

 

Att umgås med hästar 1 2 3 4 5 

 

Att ha en aktivitet  1 2 3 4 5 

utanför hemmet 

 

 

9. Skatta följande påståenden utifrån hur ofta du upplever dem i din behandling 

 

1 2 3 4 5 
aldrig sällan ibland ofta alltid 

 
 

Hästen och jag har  1 2 3 4 5 

gemensamma mål 

 

Hästen förstår mig 1 2 3 4 5 

 

Hästen vill mig  1 2 3 4 5 

mitt bästa 

 

Jag förstår vad  1 2 3 4 5 

hästen känner 

 

I min relation till hästen 1 2 3 4 5 

är jag dominant 

 

Jag och hästen  1 2 3 4 5 

samarbetar 

 

Jag förstår vad  1 2 3 4 5 

hästen vill 

 

Jag har svårt att lita 1 2 3 4 5 

på min häst 

 

Hästen hjälper mig att 1 2 3 4 5  

förstå mina känslor      Var god vänd  
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Hästen försöker slippa 1 2 3 4 5 

undan arbete 

 

Hästen gör det  1 2 3 4 5 

jag ber den om 

 

Jag förstår  1 2 3 4 5 

hästens behov 

 

Hästen hjälper mig  1 2 3 4 5 

att våga sånt jag  

annars inte vågar 

 

Hästen hjälper mig att  1 2 3 4 5 

förstå andras känslor  

 

Hästen behöver ett 1 2 3 4 5 

tydligt ledarskap 

 

Hästen anstränger sig  1 2 3 4 5 

för att göra rätt 

 

Hästen missförstår mig 1 2 3 4 5 

 

Hästen får mig att  1 2 3 4 5 

känna mig trygg 

 

Om hästen är glad blir 1 2 3 4 5 

jag glad 

 

Hästen behöver 1 2 3 4 5 

disciplin 

 

Hästen och jag är 1 2 3 4 5 

inget team 

 

Hästen och jag har 1 2 3 4 5 

svårt att kommunicera 
       

Att tänka på hästen 1 2 3 4 5 

ger mig tröst om 

jag är ledsen 

 

Om jag känner mig   1 2 3 4 5 

lugn blir hästen lugn                     

 

Jag bestämmer  1 2 3 4 5 

över hästen        Var god vänd 
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10. Hur mycket tycker du att dessa påståenden stämmer in på vilka egenskaper 

hästen/hästarna i behandlingen har? 

 
Stämmer inte alls Stämmer lite Stämmer ibland  Stämmer ofta Stämmer alltid 

 

Icke-dömande  □ □ □ □ □ 

Underlägsen  □ □ □ □ □ 

Snäll  □ □ □ □ □ 

Trygg  □ □ □ □ □ 

Tillgiven  □ □ □ □ □ 

Dum  □ □ □ □ □ 

Förstående  □ □ □ □ □ 

Vänlig  □ □ □ □ □ 

Farlig  □ □ □ □ □ 

Klok  □ □ □ □ □ 

Respektingivande □ □ □ □ □ 

Oberäknelig  □ □ □ □ □ 

Förutsägbar  □ □ □ □ □ 

Envis  □ □ □ □ □ 

Snabb  □ □ □ □ □ 

Olydig  □ □ □ □ □ 

Samarbetsvillig □ □ □ □ □ 

Lat  □ □ □ □ □ 

Kraftfull  □ □ □ □ □ 

Lyhörd  □ □ □ □ □ 

Uppmärksam på  □ □ □ □ □  

hur jag mår 

       

11. Plats för ytterligare kommentarer om hästunderstödd behandling: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan!  
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Bilaga D. Informationsblad samt enkät till jämförelsegruppen 

 

 

 

 

 

Information samt förfrågan om att delta i studie om 

hästars egenskaper 
 

Vi är två studenter som går sista terminen på psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. Vi skriver just nu vårt examensarbete om hur människor kan uppleva hästens 

egenskaper. För att undersöka detta har vi skapat den här enkäten.  

 

Enkäten tar cirka 5 - 10  minuter att besvara och du som deltar måste vara över 18 år. Dina 

svar är helt anonyma och deltagande är frivilligt. Du fyller i enkäten på plats och vi samlar in 

enkäten när du är klar. Vi kommer inte kunna utläsa några enskilda svar ur de ifyllda 

enkäterna. Detta innebär att ingen kommer att kunna veta vad just du har svarat. Det är viktigt 

att frågorna i enkäten besvaras enskilt, svaren ska alltså enbart beröra din egen syn på de 

hästar du möter i den här verksamheten. 

 

Tänk på att frågorna rör de hästar du möter i den här verksamheten och den relation du känner 

att du har/har haft till dem, svaren ska alltså inte relateras till era eventuella tidigare 

erfarenheter av hästar. 

 

Uppsatsen färdigställs under våren. Har ni några frågor eller vill ha ytterligare information, 

kontakta gärna oss eller vår handledare leg. Psykolog och doktorand Emma Lindeblad, 

mailadress: XXXX@lnu.se. Riv gärna av och spara detta försättsblad så att du har våra 

kontaktuppgifter. 

 

Tack på förhand!  

Växjö i februari 2016 

 

 

 

Cecilia Limegård, XXXX@student.lnu.se 
 

 

 

Anna Montén, XXXX@student.lnu.se  

 

 

 

mailto:XXXX@student.lnu.se
mailto:XXXX@student.lnu.se
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Nedan följer ett antal frågor, svara så gott du kan och kontrollera gärna att du inte 

missar att besvara någon fråga eller påstående.  

1. Kön:      

□Kvinna □Man □Annat    

 

2. Ålder:___________ 

 

3. Hur länge har du varit aktiv i den här ridverksamheten? 

□ Kortare tid än ett år 

□ 1-2 år 

□ 3-6 år 

□ Längre tid än 6 år 
 

 
Följande frågor rör de hästar du mött i  den här ridverksamheten och den relation du känner att du 

har/har haft till dem, svaren ska alltså inte relateras till eventuella tidigare erfarenheter av hästar.  

 

Var god ringa in den siffra som stämmer mest överens kring hur du känner. (Var noggrann så 

att du inte missar något påstående.) 

 

 

4. Uppskatta hur du upplever följande delar av ridverksamheten: 
 

1 2 3 4 5 
inte alls viktigt sällan viktigt varken eller ganska viktigt mycket viktigt 

 

Att umgås med andra  1 2 3 4 5 

människor 

 

Att umgås med hästar 1 2 3 4 5 

 

Att ha en aktivitet  1 2 3 4 5 

utanför hemmet 

 

Att få motion/träning 1 2 3 4 5 

 

Att utvecklas som 1 2 3 4 5 

ryttare 

 

 

 

 

 

 
      Var god vänd 
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5. Skatta följande påståenden utifrån hur ofta du upplever dem i ridverksamheten 

 

1 2 3 4 5 
aldrig sällan ibland ofta alltid 

 

 

Hästarna och jag har  1 2 3 4 5 

gemensamma mål 

 

Hästarna förstår mig 1 2 3 4 5 

 

Hästarna vill mig  1 2 3 4 5 

mitt bästa 

 

Jag förstår vad  1 2 3 4 5 

hästarna känner 

 

I min relation till hästarna 1 2 3 4 5 

är jag dominant 

 

Jag och hästarna 1 2 3 4 5 

samarbetar 

 

Jag förstår vad  1 2 3 4 5 

hästarna vill 

 

Jag har svårt att lita 1 2 3 4 5 

på hästarna 

 

Hästarna hjälper mig att 1 2 3 4 5  

förstå mina känslor       

 

Hästarna försöker slippa 1 2 3 4 5 

undan arbete 

 

Hästarna gör det  1 2 3 4 5 

jag ber dem om 

 

Jag förstår  1 2 3 4 5 

hästarnas behov 

 

Hästarna hjälper mig  1 2 3 4 5 

att våga sånt jag  

annars inte vågar 

 

Hästarna hjälper mig att  1 2 3 4 5 

förstå andras känslor  

 

Hästarna behöver ett 1 2 3 4 5 

tydligt ledarskap     Var god vänd 
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aldrig sällan ibland ofta alltid 

 

Hästarna anstränger sig  1 2 3 4 5 

för att göra rätt 

 

Hästarma missförstår mig 1 2 3 4 5 

 

Hästarna får mig att  1 2 3 4 5 

känna mig trygg 

 

Om hästarna är glada  1 2 3 4 5 

blir jag glad 

 

Hästarna behöver 1 2 3 4 5 

disciplin 

 

Hästarna och jag är 1 2 3 4 5 

ett team 

 

Hästarna och jag har 1 2 3 4 5 

svårt att kommunicera 
       

Att tänka på hästarna 1 2 3 4 5 

ger mig tröst om 

jag är ledsen 

 

Om jag känner mig   1 2 3 4 5 

lugn blir hästarna lugna                     

 

Jag bestämmer  1 2 3 4 5 

över hästarna    

 

6. Hur mycket tycker du att dessa påståenden stämmer in på vilka egenskaper hästarna 

i ridverksamheten har? 
Stämmer inte alls Stämmer lite Varken eller  Stämmer delvis Stämmer helt 

 

Icke-dömande  □ □ □ □ □ 

Underlägsen  □ □ □ □ □ 

Snäll  □ □ □ □ □ 

Trygg  □ □ □ □ □ 

Tillgiven  □ □ □ □ □ 

Dum  □ □ □ □ □ 

Förstående  □ □ □ □ □ 

Vänlig  □ □ □ □ □ 

Farlig  □ □ □ □ □
      Var god vänd 
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Klok  □ □ □ □ □ 

Respektingivande □ □ □ □ □ 

Oberäknelig  □ □ □ □ □ 

Förutsägbar  □ □ □ □ □ 

Envis  □ □ □ □ □ 

Snabb  □ □ □ □ □ 

Olydig  □ □ □ □ □ 

Samarbetsvillig □ □ □ □ □ 

Lat  □ □ □ □ □ 

Kraftfull  □ □ □ □ □ 

Lyhörd  □ □ □ □ □ 

Uppmärksam på  □ □ □ □ □  

hur jag mår 

 
       

7. Plats för ytterligare kommentarer om din upplevelse av hästarna i ridverksamheten: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tack för din medverkan!  

 


