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Sammanfattning 
 
Hästunderstödd terapi (HUT) är, ur psykologiskt perspektiv, en relativt outforskad 
terapiform där hästen är en del av behandlingsteamet. Syftet med denna studie var att 
undersöka ridterapeuters upplevelser av HUTs betydelse för patientens 
mentaliseringsförmåga och psykologiska flexibilitet. Frågeställningarna var: Vilken 
betydelse upplever ridterapeuter att HUT har för patientens mentaliseringsförmåga? Vilken 
betydelse upplever ridterapeuter att HUT har för patientens psykologiska flexibilitet? Med 
kvalitativ semistrukturerad intervju undersöktes elva verksamma ridterapeuters upplevelser 
och analyserades med Interpretative Phenomenological Analysis. Resultatet visade att HUT 
hade betydelse för patientens mentaliseringsförmåga, specifikt genom anknytning, 
emotionell förståelse, kommunikation och förutsägbarhet. Resultatet visade också att HUT 
bidrog till patientens psykologiska flexibilitet. Öppenhet uppnåddes genom hästens 
acceptans och icke-dömande attityd, terapeuternas användande av metaforer samt övning i 
minskat undvikande. Centrering uppnåddes genom övning i medveten närvaro, 
kroppsskanning och jag-som-kontext. Patienten engagerades utifrån sina värden och 
ändamålsenliga handlande, vilket skapade beteendeförändring. Den mentaliseringsbaserade 
modellen och den psykologiska flexibilitetsmodellen kan ha en betydelsefull roll i framtida 
forskning och utveckling av riktlinjer för HUT. 
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Abstract 
 
Equine Assisted Therapy (EAT) is, from a psychological perspective, a relatively unexplored 
form of therapy where a horse is part of a treatment team. This study aimed to examine how 
the equine therapists experiences the meaning of EAT for the patient’s mentalization and 
psychological flexibility. The research questions were: What are the experiences of the 
equine therapists of the meaning of EAT for the patient’s mentalization? What are the 
experiences of the equine therapists of the meaning of EAT for the patient’s psychological 
flexibility? Using a qualitative semi-structured interview, the experiences of eleven 
practicing equine therapists were analysed using Interpretative Phenomenological Analysis. 
The results showed that EAT had importance on a patient’s mentalization, specifically 
through attachment, emotional understanding, communication and comprehensibility. The 
results also showed that EAT could contribute to a patient’s psychological flexibility. 
Openness improved through the horse’s acceptance and non-judging attitude, the therapists’ 
use of metaphors and practice in reduced avoidance behavior. Centering improved through 
practice in mindfulness, body scan and self-as-context. The patient engaged with one’s 
values and committed action, which showed behavior change. The mentalization based 
model as well as the psychological flexibility model can play an important role in future 
research in and development of EAT guidelines. 
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Hästunderstödd terapis betydelse  
för mentaliseringsförmåga och psykologisk flexibilitet  

 Hästunderstödd terapi (HUT) är en multidimensionell modell som används i 
behandlings- och inlärningssyfte för individer med fysisk och psykisk problematik 
(Frederick, Hatz & Lanning, 2015; Håkansson, 2008; Kendall et al., 2015). HUT beskrivs 
som en paraplyterm för olika former av terapi där hästen är en del av behandlingsteamet, i 
syfte att förbättra resultatet för patienten. Således är HUT inte en isolerad ansats utan en 
strategi för ridterapeuter att använda inom sin grundprofession (Ekholm Fry, 2013).  
 Följande kvalitativa studie avsåg att undersöka ridterapeuters upplevelser av vilken 
betydelse HUT har för patientens mentaliseringsförmåga och psykologiska flexibilitet. 
Mentaliseringsförmåga beskrivs som en förutsättning för god utveckling av sociala relationer 
och psykisk hälsa (Bateman & Fonagy, 2012). Forskning har visat att hästunderstödd terapi 
kan ha betydelse för mentaliseringsförmågan varför mentalisering valdes som teori (Bachi, 
2013; Carlsson, Ranta Nilsson & Traeen 2014; 2015). Djurs språkliga frihet, icke-dömande 
acceptans och närvaro i nuet (Calsson et al., 2014; 2015; Earles, Vernon & Yetz, 2015; 
Törneke, 2014) har likheter med den i hästunderstödda sammanhang mindre utforskade 
psykologiska flexibilitet som eftersträvas inom Acceptance and Commitment Therapy 
(ACT) (Hayes, Strosahl & Wilson, 2014). Det låg till grund för valet av denna teori. Såväl 
mentalisering som psykologisk flexibilitet har utifrån sina behandlingsmodeller visat goda 
forskningsresultat (Karterud & Bateman, 2011; Hayes & Lillis, 2014) varför deras eventuella 
inslag i HUT förväntades vara intressant att undersöka. Eftersom HUT saknar en enhetlig 
teoretisk bakgrund strävade denna studie efter att förstå mer om HUT. I takt med att HUT 
börjat etableras som kompletterande behandlingsmetod efterfrågas mer forskning (Ekholm 
Fry, 2013). 
 
Hästunderstödd terapis betydelse för patienten 
 I föreliggande studie används termen hästunderstödd terapi (HUT) och avses inbegripa 
samtliga hästunderstödda insatser. Termen ridterapeut används i denna studie som en bred 
beteckning inkluderande såväl de som arbetar med hästen från marken som de som arbetar 
med ridning. Initialt introducerades HUT som en behandlingsmetod för fysisk 
funktionsnedsättning vilken kom att börja utforska hälsoeffekterna för patienter med 
ätstörningsproblematik och nack- och ryggsmärtor. Psykologiska framsteg rapporterades 
enbart som bieffekter (Håkansson, 2008). Med tiden framhölls välbefinnande som oberoende 
av problematik och att syftet med HUT var att skapa en känsla av välbefinnande (Silfverberg 
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& Lerner, 2014). Å andra sidan visade Earles et al. (2015) i en studie att påverkan på just 
välbefinnande inte var signifikant även om HUT gav förbättrade mindfulnesstrategier för 
patienter med ångest och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). HUT har därutöver studerats 
bland annat utifrån patienter med social ångest (Alfonso, Alfonso, Llabre & Fernandez, 
2015), depression (Frederick et al., 2015), autismspektrumtillstånd (Borgi et al. 2015), 
ätstörningsproblematik och självskadebeteende (Carlsson et al., 2014) samt ungdomar med 
emotionella problem (Ewing, McDonald, Taylor & Bowers, 2007; Trotter, Chandler, 
Goodwin-Bond & Casey, 2008). 
 En kvantitativ forskningsöversikt av Kendall et al. (2015) visade att hästunderstödda 
interventioner verkade lovande som psykologisk insats för barn och ungdomar med sociala 
och beteendemässiga problem samt sannolikt även för vuxna med affektiva problem. Dock 
efterfrågades större randomiserade kontrollerade studier. Earles et al. (2015) belyste 
exempelvis att studier som rapporterat förbättrad självkänsla efter HUT hade för litet urval. 
Anestis, Anestis, Zawilinski, Hopkins och Lilienfeld (2014) kom i en systematisk översikt 
fram till att hästrelaterad behandling för psykisk sjukdom inte bör erbjudas förrän 
väldesignade studier kan påvisa evidens. De menade att validiteten för de 14 studier de 
utvärderat kunde ifrågasättas. Dessutom ansåg de att HUT saknade ett tydligt 
tillvägagångssätt och empiriska test över förändringsprocesserna och menade att det var 
oklart hur HUT var teoretiskt förankrat (Anestis et al., 2014).    
 Det är således av betydelse att ämnet utforskas mer ur psykologisk synvinkel. En 
kartläggning visade att de flesta län i Sverige bedriver någon form av hästunderstödd 
verksamhet (Håkansson, Palmgren Karlsson & Sandgren, 2008). Exempelvis har 
Psykiatriska kliniken i Skellefteå, under Socialstyrelsens överinseende, sedan 1998 erbjudit 
HUT genom olika former av projekt och sedan 2003 permanentat HUT som 
behandlingsform för patienter med bland annat depression, ångest, utmattningssyndrom, 
ätstörningsproblematik, personlighetsstörning, psykos, sömnproblem och självskadebeteende 
(Andersson, 2010). 
 
Mentalisering 
 Mentaliseringsteorins grundare Fonagy och hans medarbetare beskriver mentalisering 
som en aktiv mental process med syfte att förstå sig själv och andra (Bateman & Fonagy, 
2012). Som teoretisk modell beskrivs mentalisering utifrån de fyra dimensionerna 
implicit/explicit mentalisering, inre/yttre mentalisering, mentalisering kring sig själv/andra 
samt kognitiv/affektiv mentalisering (Bateman & Fonagy, 2012; Karterud & Bateman, 
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2011). Implicit mentalisering beskrivs som en automatisk, erfarenhetsbaserad process som 
underlättar individens samspel. Explicit mentalisering används när den implicita inte upplevs 
tillräcklig och beskrivs som en språkligt baserad ansträngning att förstå andras motiv. 
Bristande implicit/explicit mentalisering kan innebära nedsatt emotionell förståelse 
(Bateman & Fonagy, 2012). Växling mellan implicit och explicit mentalisering påverkas 
bland annat av individens anknytningserfarenheter (Karterud & Bateman, 2011; Skårderud 
& Duesund, 2014). Individer med trygg anknytning har större chans att utveckla god 
mentalisering då de bättre kan stå ut med osäkerhet och därmed också tillåta sig att vara 
nyfikna (Skårderud & Duesund, 2014). Fysisk och psykologisk närhet utgör grunden för 
trygg anknytning och beskrivs som en central aspekt i anknytnings-individuationsprocessen, 
vilken innebär ett samtidigt närmande och distanserande beteende (Bateman & Fonagy, 
2012). Affektspeglande interaktion med en anknytningsperson främjar således utvecklingen 
av agentskap i form av ett självständigt utforskande av världen (Wennerberg, 2010).  
 Inre/yttre mentalisering beskriver istället förmågan att uppmärksamma sitt eget och 
andras mentala tillstånd. Yttre mentalisering tolkar beteenden medan den inre har fokus på 
tankar och känslor (Bateman & Fonagy, 2012; Karterud & Bateman, 2011). Vid bristande 
inre/yttre mentalisering kan tolkande av yttre fenomen såsom ansiktsuttryck och beteenden 
ske utifrån missvisande inre referenser vilket kan leda till kommunikationssvårigheter. 
Upplevelser av att vara avvisad kan exempelvis leda till rastlöshet och oro (Skårderud & 
Duesund, 2014). 
 Mentalisering kring sig själv/andra innebär en förmåga att på ett balanserat sätt 
reflektera kring sitt eget och andras inre tillstånd vilket underlättar samspelet mellan 
människor. Om reflektionsförmågan brister blir uppmärksamheten antingen överdriven på 
sig själv eller på andra och kan medföra relationssvårigheter (Bateman & Fonagy, 2012; 
Karterud & Bateman, 2011). Skårderud och Duesund (2014) hävdar i sin tur att även 
förutsägbarhet är en utgångspunkt för mentalisering och att ångest har sin grund i en 
bristande förmåga att hantera emotionell och relationell komplexitet. Sharp och Kalpakci 
(2015) visade i en forskningsöversikt att förutsägbarhet var viktigt för individens möjlighet 
att reflektera över och förstå egna och andras beteenden. 
 Den fjärde dimensionen kognitiv/affektiv mentalisering beskriver känsloreglering och 
känslors integrering med kognitioner, vilket sker via känsloidentifiering, bedömning och 
handling (Bateman & Fonagy, 2012). Människans grundkänslor förvåning, nyfikenhet, 
glädje, ledsenhet, skam, rädsla, ilska, äckel och avsky har en hjälpande och skyddande 
funktion. Förvåning hjälper individen att ompröva en situation, nyfikenhet får individen att 
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närma sig något som upplevs positivt och glädje får henne att vilja stanna kvar i situationen 
(Wallroth, 2010). Skårderud och Duesund (2014) visade i en forskningsöversikt att 
nyfikenhet var beroende av trygg anknytning och att individer med otrygg anknytning inte 
visade förvåning utan var inneslutna i sin värld. Vidare beskriver Wallroth (2010) att 
ledsenhet får individen att vilja förändra sin situation medan skam hindrar individen från att 
bryta mot sociala regler. Rädsla bidrar i sin tur till flykt från fara medan ilska triggar 
individens försvarbeteende mot hot (Wallroth, 2010). Skårderud och Duesund (2014) visade 
även att upplevelsen av att vara avvisad kunde utlösa känslomässiga reaktioner som ilska 
vilket kunde orsaka tillbakadragande, fientlighet eller aggression. Fredrickson (2000) belyser 
att såväl ilska som äckel begränsar individens handlingsrepertoar. Äckel aktiverar också 
beteendet att spotta ut sådant som upplevs giftigt vilket ursprungligen var kopplat till 
smaksinnet men senare utvecklats till att omfatta även sig själv och andra. Slutligen får 
avsky individen att undvika att bli utsatt för skadliga saker (Wallroth, 2010). 
Sammanfattningsvis underlättar affektmedvetenhet individens förmåga att reglera affekter 
(Nathanson, 1992). En kognitiv integrering av affekter gynnar således individens 
mentaliseringsförmåga (Karterud & Bateman, 2011).  
         Mentalisering och hästunderstödd terapi. Studier har visat att hästar omedelbart 
reagerar på människans beteenden och speglar hennes känslor, vilket ger människan 
möjlighet att lära om sig själv (Carlsson et al., 2014; Selby & Smith-Osborne, 2013). En av 
förklaringarna till denna speglande förmåga påvisades i en kvantitativ studie där hästen 
reagerade olika samt påverkades i hjärtfrekvens beroende på om det presenterades en bild 
med ett argt eller glatt ansikte framför hästen (Smith, Proops, Grounds, Wathan & McComb, 
2016).      
 Studier av Bachi, Terkel och Teichman (2012) samt Maujean, Kendall, Roquet, Sharp 
och Pringle (2013) visade att individen förstod sina egna känslor bättre genom att observera 
hur hästen betedde sig i samspel med henne. Bachi (2013) föreslog hur anknytningsteori 
kunde berika de centrala delarna av hästunderstödd psykoterapi genom att arbeta med 
koncept som spegling, trygg bas och icke-verbal kommunikation. Hästens förmåga att spegla 
patientens känslor lyftes även i en kvalitativ studie av Carlsson et al. (2014) som en 
betydelsefull faktor vid HUT samtidigt som hästen gav möjlighet till fysisk närhet. Carlsson 
et al. (2015) visade i ytterligare en kvalitativ studie hur flickor med självskadebeteende 
förbättrade sin mentaliseringsförmåga när ridterapeuten gav mening åt hästens beteenden 
och betraktade hästen som ett subjekt som återspeglade känslor. Som motsats kunde 
Carlsson et al. (2015) inte visa samma resultat om ridterapeuten fokuserade på prestation 
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eller såg hästen som ett objekt. Vidare kunde Tabares et al. (2012) påvisa att personer med 
autismspektrumtillstånd genom hästens närhet fick sänkta nivåer av kortisol och ökade 
nivåer av progesteron och drog utifrån det slutsatsen att behandling med hästar ökade 
människans oxytocinproduktion.  
 
Psykologisk flexibilitet 
 Begreppet psykologisk flexibilitet kommer från Acceptance and Commitment Therapy 
(ACT) som har sina rötter i relationsinramningsteorin, Relational Frame Theory (RFT) 
(Hayes et al., 2014). RFT beskrivs som en funktionell kontextuell teori som vuxit fram ur 
inlärningsteori med fokus på mänskligt språk. Språket har ursprungligen hjälpt människan 
undkomma faror. Som följd kan människan sätta saker i språklig relation till varandra och 
bokstavligt sammansmälta, fusionera, med språket (Hayes et al., 2014). Relationen mellan 
två saker kan göras ömsesidig genom att människan, utan att händelsen ägt rum, kan göra en 
språklig relation tillbaka åt andra hållet (Törneke, 2014). Eftersom relationsinramning är 
godtycklig kan konsekvenserna bli stora och Hayes et al. (2014) ger som exempel att 
människan är den enda art på jorden som aktivt kan ta sitt liv eftersom hon kan relatera sin 
egen död till tankar om att slippa lidande. Törneke (2014) förtydligar att relationsinramning 
inte följer vanliga inlärningsprinciper utan är unik för människan. Språkligt styrt beteende, så 
kallat regelstyrt beteende, skiljer sig från kontingensstyrt beteende som styrs av direkta, 
upplevelsebaserade konsekvenser vilka bättre motiverar människan. Därför strävar ACT 
efter att iscensätta problematiska beteenden i behandlingssituationen för att prova nya 
beteenden istället för att prata om dem (Törneke, 2014).  
 Hayes et al. (2014) har utvecklat en psykologisk flexibilitetsmodell som beskriver 
individen som öppen; genom acceptans och defusion, centrerad; genom närvaro i nuet och 
jag-som-kontext samt engagerad; genom värden och ändamålsenligt handlande. 
Responsstilarna öppen, centrerad och engagerad behöver vara i jämvikt för att individen ska 
vara psykologiskt flexibel. Acceptans innebär såväl en psykologisk acceptans, en öppen och 
flexibel inställning till upplevelser, som en beteendemässig villighet till kontakt med 
upplevelserna (Hayes et al., 2014). För att minska upplevelsemässigt undvikande strävar den 
psykologiska flexibilitetsmodellen efter acceptans av oönskade känslor och tankar. I motsats 
till att hålla fast vid en rigid jag-berättelse eftersträvas ett iakttagande perspektiv, ett jag-
som-kontext som kan utforskas (Harris, 2011; Hayes et al., 2014). Defusion underlättas 
också genom att individen kan se saker på ett icke-fördömande sätt, med ett öppet sinne 
(Hayes et al., 2014). För att defusera språket strävar ACT efter att individen tar ett steg 
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tillbaka och låter tankar och känslor komma och gå som pågående upplevelser istället för 
bokstavlig sanning. Det görs bland annat med hjälp av metaforer (Harris, 2011; Hayes et al., 
2014). En forskningsöversikt av VanFleet, Fine, O´Callaghan, Mackintosh och Gimeno 
(2015) visade att metaforer kunde reflektera människors inre bilder likt en spegel, öppna upp 
känslor och belysa var hon befann sig i livet; exempelvis som en fritt flygande fågel kontra 
en vingklippt, eller att genom hästens styrka söka efter sin egen inre styrka. När metaforen 
samtidigt föreslog en lösning fick patienten ofta terapeutiska framsteg (VanFleet et al., 
2015). Forskning har också visat att metaforer hjälpte patienten att komma i kontakt med 
sina värden, bli närvarande och ta sig förbi hinder för att skapa ändamålsenliga förändringar 
(Stoddard & Afari, 2014).  
 Dessutom strävar den psykologiska flexibilitetsmodellen efter att individen återgår till 
nuet de gånger hon förvinner till det förflutna eller framtiden. Ett sätt att öva medveten 
närvaro är genom kroppsskanning som går ut på att mentalt gå igenom varje kroppsdel för 
att skapa flexibilitet till var och hur uppmärksamhet riktas (Hayes et al., 2014). 
Interventionen används också för att stärka patienten i att vara icke-dömande till sina 
upplevelser (Strosahl et al., 2014). 
 Undvikande beteende ersätts i den psykologiska flexibilitetsmodellen med att 
identifiera personliga, engagerande värden som leder till ändamålsenligt handlande. Det 
handlar således om att individen ska bli fri från regelstyrt beteende och få kontakt med det 
hon värderar, vilket i sin tur motiverar (Strosahl et al., 2014). Patienter med kronisk smärta 
har studerats särskilt ur perspektivet värden, där forskning visat att handling utifrån värden, 
istället för undvikande av smärta, ledde till signifikant minskad depression och 
smärtrelaterad ångest efter behandling samt vid treårsuppföljning (Volwes & McCracken, 
2008; Volwes, McCracken & O´Brien, 2011). Den psykologiska flexibilitetsmodellen har 
även studerats för patienter med kronisk smärta där ett ACT-baserat rehabiliteringsprogram 
ledde till signifikanta förbättringar i patientens funktionsnivå, depression, acceptans av 
smärta och ändamålsenliga handlande jämfört med kontrollgrupp (Scott, Hann & 
McCracken, 2016). 
 Levin, Hildebrandt, Lillis och Hayes (2012) fann i en metaanalys större effektstorlekar 
för ACTs upplevelsebaserade interventioner såsom metaforer och övningar, än för de 
samtalsbaserade behandlingskomponenterna. Villatte et al. (2016) undersökte i en studie hur 
responsstilarna i den psykologiska flexibilitetsmodellen fungerade transdiagnostiskt när de 
användes kliniskt i psykosociala sammanhang och visade signifikanta förbättringar av 
symptom, värdebaserad aktivering, acceptans, defusion samt närvaro. 
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 En jämförande forskningsöversikt och metaanalys över studier inom ACT och kognitiv 
beteendeterapi (KBT) visade att ACT hade större effektstorlek jämfört med KBT (Ruiz, 
2012). Dock visade en liknande forskningsöversikt och metaanalys att effektstorleken för 
ACT var liten och icke-signifikant jämfört med KBT. Metodologiska svagheter i studierna 
lyftes samtidigt som ACT beskrevs som sannolikt effektiv vid kronisk smärta och tinnitus 
samt möjligen vid depressiva syndrom, psykos, tvångssyndrom, ångestsyndrom, 
substansrelaterade syndrom samt stressrelaterade syndrom (Öst, 2014). En annan 
forskningsöversikt av Bluett, Homan, Morrison, Levin och Twohig (2014) kom fram till att 
ACT var ett fullvärdigt alternativ vid behandling av ångest och tvångssyndrom samtidigt 
som Twohig, Plump Viladarga, Levin och Hayes (2015) i en randomiserad kontrollerad 
studie av specifikt tvångssyndrom kunde visa att ACT, jämfört med progressiv avslappning, 
signifikant förbättrade patientens psykologiska flexibilitet. 
 Psykologisk flexibilitet och hästunderstödd terapi. ACTs psykologiska 
flexibilitetsmodell har således studerats ur en mängd perspektiv (Hayes & Lillis, 2013). 
Dock har modellen inte tillämpats som bakomliggande teori för att beskriva hästunderstödd 
terapi. Däremot finns såväl forskning som exempel på verksamheter inom HUT som 
inbegriper några av de områden som den psykologiska flexibilitetsmodellen innefattar. 
Psykiatriska kliniken i Skellefteå utgår vid kartläggningen exempelvis från patientens 
undvikanden och den hästunderstödda terapin belyser vad patienten kan behöva acceptera 
för att en förändring ska ske (Andersson, 2010).  
 Carlsson et al. (2014; 2015) lyfte i två kvalitativa studier att såväl behandlare som 
patient behövde vara medvetet närvarande under HUT på grund av att umgänget med hästar 
kunde bli farligt om fokus låg på annat än hästen. Hästen framhölls som en vän som inte 
dömer, förgriper sig på eller överger patienten vilket överensstämmer med det icke-dömande 
perspektivet som eftersträvas inom ACT (Carlsson et al., 2014; 2015; Hayes et al., 2014). 
Därutöver bidrog hästen till en autenticitet och ökad öppenhet hos patienten (Carlsson et al., 
2014). Som tidigare nämnts visade Earles et al. (2015) att HUT ökade den medvetna 
närvaron för patienter med ångest och PTSD. Ur studien framkom att hästens närvaro bidrog 
till människans förmåga att vara uppmärksam (Earles et al., 2015). Sammanfattningsvis har 
ACTs psykologiska flexibilitetsmodell etablerat sig som behandlingsmetod med outforskade 
möjligheter inom HUT. 
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                                                                  Syfte 
 Teorierna om mentalisering (Bateman & Fonagy, 2012) och psykologisk flexibilitet 
(Hayes et al., 2014) bidrar med breda förklaringsmodeller över människan som psykologisk 
varelse och täcker in individens behov för att fungera och må bra. Teorierna utgjorde i denna 
studie en utgångspunkt för att studera ridterapeuters upplevelser av HUTs betydelse för 
patienten. Dessutom förväntades teorierna svara på varför HUT har betydelse för patienten; 
mentalisering utifrån sin syn på människans behov av att förstå sig själv och andra (Bateman 
& Fonagy, 2012), samt psykologisk flexibilitet utifrån sin grund i den språkliga skillnaden 
mellan människor och djur (Hayes et al., 2014). Syftet med studien var att undersöka vilken 
betydelse ridterapeuter upplever att hästunderstödd terapi har för patientens 
mentaliseringsförmåga och psykologiska flexibilitet. Det mynnade i två frågeställningar; 
1. Vilken betydelse upplever ridterapeuter att hästunderstödd terapi har för patientens 
mentaliseringsförmåga? 
2. Vilken betydelse upplever ridterapeuter att hästunderstödd terapi har för patientens 
psykologiska flexibilitet? 
 

Metod 
 I följande avsnitt presenteras uppsatsens tillämpning av metod med beskrivning av 
deltagare, instrument, procedur och etiska överväganden. Studiens syfte bedömdes bäst 
kunna uppnås genom kvalitativ metod genom dess möjlighet att för det första beskriva 
terapeuternas upplevelser av HUT på subjektiv nivå och för det andra fånga in och 
tydliggöra de komplexa fenomen som ligger till grund för mentalisering och psykologisk 
flexibilitet (Bateman & Fonagy, 2012; Hayes et al., 2014; Smith, Flowers & Larkin, 2009). 
 
Deltagare 
 I studien ingick elva deltagare från fem län i Sverige. De var sedan flera år verksamma 
inom hästunderstödda insatser med legitimationsgrundade eller behandlande/närliggande 
yrken såsom psykolog, psykoterapeut, sjukgymnast, socionom, sjuksköterska och kurator. 
Samtliga deltagare var kvinnor. Enligt kriterier om konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002) 
rapporterades inte arbetsort. Urvalet var målinriktat (Banister et al., 2011) genom sökning 
efter verksamheter som aktivt bedrev hästunderstödda insatser. För att söka efter dessa 
användes Google sökmotor med sökordet ridterapeut där 17 terapeuter valdes ut utifrån 
yrkesbakgrund och/eller geografisk tillgänglighet. Det innebar att grundyrket hos 
ridterapeuterna under det inledande urvalet var fokuserat till att vara så närbesläktat med 
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psykologyrket som möjligt i syfte att gynna möjligheten att svara på frågeställningarna. Det 
innebar också att geografisk närhet till studieförfattarna inledningsvis var ett 
bekvämlighetsurval samtidigt som gränsen utökades utifrån studiens behov av fler deltagare. 
Slutligen fanns en selektion utifrån om terapeuten hade kontaktuppgifter på internet samt 
svarade på förfrågan om att delta. Studien hade två externa bortfall av ridterapeuter som först 
svarade jakande men fick förhinder att delta. En av dessa kom istället att ingå i en 
pilotstudie. 
 Tolv verksamheter valdes ut och kontaktades via e-mail med bifogat informationsbrev 
(se Bilaga I). Av dessa visade sju terapeuter intresse att delta i studien medan fem inte 
svarade. Påminnelse skickades till dessa fem verksamheter och två svarade då positivt. I en 
andra omgång kontaktades de fem resterande verksamheterna via e-mail. Av dessa svarade 
två ja, två nej och en svarade inte. Två ridterapeuter visade själva intresse att delta i studien 
efter avslutad intervju med kollega vilket blev ett bekvämlighetsurval (Banister et al., 2011). 
Två av de 13 deltagare som svarat kom enbart att ingå i pilotstudien. 
 
Instrument 
 Intervju bedömdes vara det mest lämpade instrumentet för att samla in data om 
ridterapeuters upplevelser av HUTs betydelse för patienten. Datainsamling genomfördes 
med hjälp av semistrukturerad intervju som framarbetades för studiens syfte med 
egenformulerade huvud- och följdfrågor (Banister et al., 2011). Fördelen med den 
semistrukturerade intervjun var möjligheten att fånga djupgående data om ridterapeuters 
upplevelser (Ahrne et al., 2011). Intervjuguiden (se Bilaga II) delades in i fyra kategorier. 
Den första kategorin inkluderade generella inledningsfrågor om HUT. De andra och tredje 
kategorierna täckte in de centrala aspekterna av mentalisering (Bateman & Fonagy, 2012) 
respektive psykologisk flexibilitet (Hayes et al., 2014). Frågorna om mentalisering omfattade 
de fyra centrala definitionerna gällande både sig själv och andra (Bateman & Fonagy, 2012). 
Exempelvis delades en fråga, om HUTs betydelse för patientens förståelse av sina egna och 
andras känslor och tankar, i två frågor för att fånga patientens förståelse för både sitt eget 
och andras perspektiv: Vad i HUT tror du bidrar till patientens förståelse för sina egna 
känslor och tankar? Vad i HUT tror du bidrar till patientens förståelse för andras känslor 
och tankar? Frågorna kring psykologisk flexibilitet baserades på de centrala processerna i 
den psykologiska flexibilitetmodellen vilka var flexibel uppmärksamhet i nuet, värden, 
ändamålsenligt handlande, jag-som-kontext, metaforer och acceptans (Hayes et al., 2014). 
Exempel på huvud- och följdfrågor var: Upplever du att HUT har betydelse för patientens 
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acceptans av sina tankar och känslor? Hur? På vilket sätt har hästen betydelse för denna 
acceptans?  
 Den fjärde kategorin intervjufrågor var övergångsfrågor (Banister et al., 2011) utifrån 
behovet av en naturlig övergång mellan teorierna samt en avrundande funktion mot slutet av 
intervjun. Dessa frågor var av teorioberoende, övergripande karaktär med syfte att fånga 
några av de områden inom psykologin som skulle kunna rymmas inom HUT, exempelvis: 
Vilken betydelse upplever du att HUT har för patientens psykiska välmående? och Uppfattar 
du att hästen påverkar din och patientens relation i HUT? Hur?  
 Intervjuguiden prövades först i en pilotstudie med en av de rekryterade deltagarna som 
för tillfället hade vilande verksamhet. Pilotintervjun genomfördes av båda intervjuledarna 
via telefon och spelades in. En deltagare som fått förhinder att delta i intervjun svarade 
istället skriftligt på frågorna. Dessa svar användes tillsammans med pilotintervjun för att 
analysera intervjuguiden. Några frågor omformulerades alternativt slogs ihop efter 
deltagarnas upplevelse av att de berörde samma ämne. Efter dessa åtgärder bedömdes 
intervjuguiden som fungerande i förhållande till studiens syfte. 
 
Procedur 
 I studien intervjuades elva deltagare. Tidsbokning skedde via e-mail eller 
telefonsamtal. Fem deltagare önskade läsa intervjufrågorna innan intervjun varför 
intervjuguiden skickades till samtliga deltagare med motiveringen att de då gavs möjlighet 
att förbereda sig. Nio intervjuer ägde rum i lokaler som tillhörde respektive verksamhet. En 
intervju genomfördes via Skype och en via telefon. Intervjuerna föregicks av en muntlig 
genomgång av studiens övergripande syfte, frivillighet att delta, konfidentialitet och hur 
studiens resultat skulle presenteras (Vetenskapsrådet, 2002).  
 Intervjuerna spelades in med hjälp av inspelningsfunktionen på en mobiltelefon. Tre 
deltagare önskade läsa sina transkriberade intervjuer innan analys av datamaterialet vilket 
uppfylldes. Den ena skribenten genomförde fem intervjuer och den andra sex, vilka vardera 
varade mellan 60 och 90 minuter. Intervjuerna transkriberades med ordagrann överföring av 
inspelat ljud till text i enlighet med grammatiska regler för skriftspråk. Enligt Langemar 
(2008) innebar transkribering även bearbetning, ordning och strukturering av materialet 
genom att sätta punkter och kommatecken. Ord som “ju” och “liksom” redigerades bort men 
bevarades där de bedömdes fylla en funktion för förståelsen. 
 Dataanalys. Data från de transkriberade intervjuerna analyserades utifrån 
Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Valet av denna metod förklarades utifrån 
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studiens syfte där fylliga beskrivningar kunde tas tillvara och struktureras på ett bra sätt. IPA 
inbegriper de centrala teoretiska utgångspunkterna fenomenologi, hermeneutik, ideografi och 
induktion (Smith et al., 2009). Fenomenologin handlade om att hitta grundläggande struktur 
i terapeuternas subjektiva upplevelser och beskriva det specifika fenomenet exakt så som 
terapeuterna uppfattade HUTs betydelse för patienten (Banister et al., 2011; Smith et al., 
2009). Hermeneutiken handlade om skribenternas tolkningar av terapeuternas upplevelser 
där alla detaljer och nyanser var betydelsefulla utifrån ideografi (Smith et al., 2009).  
 Materialet analyserades i syfte att skapa en sammanhängande helhet som kunde ge 
beskrivande svar på studiens frågeställningar (Langemar, 2008). IPA är i grunden en 
induktiv metod (Smith et al., 2009) men användes i föreliggande studie utifrån ett deduktivt 
arbetssätt med hänvisning till Christensens (2012) tanke om att en forskares förhållande till 
omvärlden alltid påverkas av teorier. Det deduktiva arbetssättet medförde möjligheten att 
pröva studiens frågeställningar (Smith et al., 2009) med hjälp av de teoretiska modellerna 
mentalisering (Bateman & Fonagy, 2012) och psykologisk flexibilitet (Hayes et al., 2014).  
          Enligt IPAs principer (Smith et al., 2009) genomfördes följande steg; de 
transkriberade intervjuerna lästes igenom och deltagarna tilldelades slumpmässigt två 
bokstäver ur alfabetet. Varje rad i varje transkriberad intervju fick ett eget nummer för att 
tydligt kunna urskilja varifrån citaten härstammade. Utifrån klustren mentalisering och 
psykologisk flexibilitet valdes beskrivande och begreppsmässiga citat som tolkades och 
sorterades i teman i en tabell till stöd för analysen. I nästa steg eftersöktes mönster mellan 
citaten i tabellen samtidigt som struktur i analysen skapades genom att subteman och 
subsubteman konstruerades med etiketter. Slutligen skapades en ny, sammanfattande tabell 
bestående av kluster, teman, subteman och subsubteman (se Tabell 1 i Resultat).  
 
Etik 
 Studien följde forskningskrav och individskyddskrav för att värna om deltagarnas 
integritet och göra resultatet trovärdigt (Vetenskapsrådet, 2002). Individskyddskravet bestod 
av informationskrav, samtyckeskrav och konfidentialitetskrav. I enlighet med 
informationskravet informerades samtliga deltagare om studiens syfte. I samband med 
informationsbrevet samt innan intervjuerna påbörjades fick deltagarna information om 
frivilligt deltagande samt rättigheten att avbryta sin medverkan. För att uppfylla 
konfidentialitetskravet informerades alla deltagare om att insamlat material skulle 
avidentifieras och förvaras på säker plats och att ingen obehörig kunde få tillgång till det. 
Samtidigt förtydligades att de sannolikt skulle känna igen sina egna uttalanden i uppsatsen 
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även om känslig information tagits bort.  
 Ett objektivt förhållningssätt till deltagarna och ämnet genomsyrade studien (Banister 
et al., 2011). Studieförfattarna var inte i kontakt med deltagarna innan studien påbörjades. 
Det fanns ändå en medvetenhet om att studieförfattarnas personliga erfarenheter och 
förförståelse kunde påverka deltagarnas svar och tolkningen av dessa (Smith et al., 2009). 
Det menar Smith (2009) emellertid kan vara till hjälp i skapandet av mening ur deltagarnas 
berättelser. För att förebygga etiska bekymmer valdes deltagarna i studien att vara 
yrkesutövande inom HUT. De förväntades därmed kunna förhålla sig professionellt till 
ämnet jämfört med om HUT hade studerats ur patienternas perspektiv. Ansökan om 
rådgivande etisk granskning gjordes hos Etikkommittén Sydost. 
 De två deltagare som rekryterades i direkt anslutning till en verksamhet intervjuades 
också enligt etiska riktlinjer för kvalitativa studier (Langemar, 2008) genom att de fick 
muntlig information om studiens syfte, förfrågan om inspelning, information om frivillighet, 
sekretess, rättigheten att avbryta deltagandet samt möjligheten att ta del av studiens resultat. 
Insamlat material avidentifierades och förvarades på ett säkert sätt. Studiens resultat 
redovisades skriftligt och muntligt samt offentliggjordes som examensarbete i former som 
uteslöt identifiering av enskilda personer eller verksamheter.  

Resultat 
 Nedan presenteras studiens resultat under de två klustren mentalisering och 
psykologisk flexibilitet med följande teman: anknytning, känslor, kommunikation, 
förutsägbarhet, öppen, centrerad och engagerad. De fyra första härstammar från 
mentaliseringsteori (Bateman & Fonagy, 2012) och de tre sista från psykologisk flexibilitet 
(Hayes et al., 2014). IPA användes som analysmetod i syfte att ta vara på de meningsbärande 
och innehållsrika beskrivningar som ridterapeuterna gav (Smith et al., 2009). Inledningsvis 
presenteras en tabell (se Tabell 1) över de teman, subteman och subsubteman som 
konstruerades under klustren. 
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Tabell 1 
Tabell över klustren mentalisering och psykologisk flexibilitet med teman, subteman och 
subsubteman 

Kluster Tema                    Subtema Subsubtema 
Mentalisering Anknytning Hästen som anknytningsobjekt  
  Spegling  
  Närhet   
  Agentskap  
 Känslor Emotionell förståelse  
  Affekter Förvåning 
   Nyfikenhet 
   Glädje 
   Ledsenhet 
   Skam 
   Rädsla 
   Ilska 
   Äckel 
   Avsky 
 Kommunikation Samspel  
  Kontakt  
 Förutsägbarhet   
Psykologisk flexibilitet Öppen Acceptans  
  Minskat upplevelsemässigt undvikande  
  Icke-dömande  
  Metaforer och liknelser  
 Centrerad Medveten närvaro Kroppsskanning 
  Jag-som-kontext  
 Engagerad Värden  
  Ändamålsenligt handlande  
  Beteendeförändring  
 
Mentalisering 
 Under analysen konstruerades fyra teman utifrån mentalisering: anknytning, känslor, 
kommunikation och förutsägbarhet. 
 Tema Anknytning. Studiens ridterapeuter upplevde att HUT bidrog till att utveckla 
patientens mentaliseringsförmåga genom hästen som anknytningsobjekt, spegling, närhet 
samt agentskap. 
 Subtema Hästen som anknytningsobjekt. Patienten gavs tillfälle att knyta an till 
ridterapeuten och hästen som ett sammanhållet anknytningsobjekt under HUT. Patientens 
möjlighet att knyta an underlättades av observation av terapeutens tillitsfulla relation med 
hästen: 
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Det är ofta kombinationen mig och hästen, att man anknyter till oss, mig och hästen som en enhet. Vi är 
inte separerbara tror jag, i alla fall inte i början. [...] Och det här spelet mellan mig och hästen skapar 
också en trygghetsrelation med klienten eller ryttaren, att de förstår att jag har massor av känslor. Jag är 
en känslomässig terapeut, jag distanserar mig inte med hästen. Vilket gör att jag behöver inte hålla 
någon distans till ryttaren heller. (DE, rad 335-346)  

Barn med otrygg anknytning gavs ostörd möjlighet att utveckla sin anknytning i fysisk 
samvaro med hästen: 

Traumatiserade barn som har haft svårt med anknytning. Den biten kan ofta ske via hästen. Jag har ett 
väldigt gott exempel på en tonårsflicka som började prata om sig själv i metaforer om hästen. [...] Hon 
sa inte mycket men hon kunde stå och borsta på en häst hur länge som helst. (AB, rad 267-270)  

Patienter som tidigare upplevt sviktande trygghet i relationer kunde utan risk för att bli 
övergiven träna på att knyta an till hästen som ett sätt att utforska sin förbisedda längtan efter 
kärlek: 

De som har mest dåliga erfarenheter av andra människor kan istället knyta an till hästen lättare än till 
andra människor och därigenom öva upp sig i att bara kunna röra någon fysiskt eller känna värme eller 
omvårdnad. [...] Hästen är någon som de kan visa värme och kärlek till utan någon större risk så att säga. 
Med en människa, om man visar värme och kärlek kan man bli sviken på ett annat sätt. (BC, rad 213-
222) 
 

 Subtema Spegling. Hästens spegling av patientens känslor underlättade terapeutens 
möjlighet att tillsammans med patienten verbalisera dem. Uppsuttet kunde hästen framkalla 
en avspänd förbindelse mellan patientens kropp och känslor: 

Men också de känslor som jag får i min kropp när jag sitter på hästen och vi gör så mycket avslappning 
och så och att jag kan lära mig då att sätta ord på de känslorna, tala om vad jag känner och vad jag 
tycker och vad jag vill. [...] Hästen är här en spegelassistent som verkligen hjälper till att förtydliga. 
(FG, rad 59-95) 
  Subtema Närhet. Närheten till hästen och det påföljande oxytocinets betydelse för 

patienten sittandes till häst kom fram som något som tillsammans med hästens 
egenproducerade rörelse kunde vara såväl tryggt som stimulerande för patienten att förhålla 
sig till: 

Det här med oxytocinet, att vi får mycket närhet. Man får mycket beröring, stora ytor man berör av 
kroppen, hudytor som berörs. Rörelsen när man väl är uppsutten har jättestor impact, att delta i en 
rörelse som någon annan producerar, i det här fallet hästen, men som man kan förhålla sig till, som man 
själv kan relatera till när man sitter där uppe. (DE, rad 43-47)  

En ridterapeut beskrev det oxytocin som frisattes i nära kontakt med hästen som beroende av 
trygghet. Ett sätt att skapa berörande närhet var att låta patienten avslappnat vila på 
hästryggen som en form av bärande famn, vilket kunde framkalla skiftande känslor av eufori 
och sorg: 

För man måste känna sig trygg för att det ska bli oxytocinfrisättning. Man får ju ingen 
oxytocinfrisättning av att klappa ett lejon, för du måste vara trygg och djuret ska också vara tryggt så att 
det blir en ömsesidig oxytocinfrisättning. Men det är väldigt effektivt när vi lägger patienterna på 
hästryggen för en avslappning att vi börjar där. För då har man ett jättegosedjur i sin famn som bär en. 
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Så det är en väldig oxytocindos. [...] Patienter med ett dåligt mående får alltid någon form av reaktion. 
Många gråter, andra säger; Den här lyckokänslan jag kunde hitta inom mig har jag inte känt sedan jag 
var barn […] Kan man bli förälskad i en häst så är jag det! (HI, rad 36-46) 
 Hästen kunde erbjuda patienten närhet på flera sätt samtidigt som lukter och minnen 

förstärkte upplevelsen. Ett sätt att få närhet var avsuttet under en innerlig stund: 
Minnen kommer fram också när man jobbar med hästar. Det här med lukten, det här med närheten. Man 
kanske inte ens har varit med hästar eller djur på det sättet men man kan ändå få en känsla av värme och 
närhet och sådär när man gosar ner sig i en häst… (JK, rad 177-179) 

 
 Agentskap. För att nå ökad självständighet kunde patienten under HUT träna sig i att 
sätta gränser och samla mod att börja förändra sitt liv. Patienten övade sig dessutom i att 
hitta egen balans mellan delaktighet och att göra plats för en tillåtande inställning gentemot 
sig själv: 

Man kan få guldstjärna för att man säger; Nej, jag ska vila. Vad bra att du känner in själv. Det är inte 
alltid det här att delta. Om man deltar i aktiviteter försöker vi vara noga med att man inte är duktig. 
Delta i en aktivitet utan stresspåslag och man ska helst, till exempel om man mockar, lämna en bajs. Inte 
göra klart. (HI, rad 184-187) 

 Patienten kunde under övningar med hästen utforska att såväl fysiskt som verbalt markera 
när någon gick över hennes gräns. Framstegen uppmuntrades sedan att generaliseras till 
patientens vardag: 

Att tydligt visa att det är nej kan man träna på hästen för hästen kan göra som den vill om man inte kan 
säga nej tydligt, så det kan vi träna. [...] Då brukar jag säga; Nu kan du ta med det ut och träna och visa 
när du träffar andra människor som säger; Du måste. Eller när du känner; Nej, jag vill inte. Att med hela 
kroppen, hela dig säger; Nej, stopp! (FG, rad 53-57) 

 Vikten av att vara uppmärksam på övertramp och ta kommandot över sin kropp 
tydliggjordes när hästen utmanade patientens position. Terapeuten fick då möjlighet att 
belysa vad som hände och hur patienten kunde öka sin integritet i likartade situationer med 
människor: 

Att de kan börja få kontroll över det yttre i sitt liv. Att de kan styra om en häst står på ett ställe eller om 
han ska flytta sig och då bygger man upp självförtroende. Om man kan få en häst att flytta sig då kan 
man få en människa att flytta sig och bygga upp... En del tjejer har inte haft någonting, de har inte märkt 
om någon person har kommit för nära dem i deras personliga sfär så att säga. Det är en sådan sak som 
man kan bygga upp med hästen; Oj, nu kom hästen ett steg för nära, då kan det betyda att han är lite 
kaxig, då måste du putta bort honom lite och säga till att; Nej, nu är det jag som bestämmer. (BC, rad 
23-29) 
 

 Tema Känslor. Känslor som brett begrepp spänner i studiens analys över emotionell 
förståelse och affekter och visade sig under HUT ha betydelse för patientens 
mentaliseringsförmåga. 
 Subtema Emotionell förståelse. Hästars omedelbara och tydliga reaktion kunde, i 
kombination med terapeutens förtydligande, skapa en öppning till patientens förståelse för 
såväl egna som andras känslor och uttryck: 
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Det är lättare att se på hästarna vad de tänker och känner eftersom vi kan bita ihop och hålla fasader och 
sådär. Så det kan bli en ganska bra öppning när vi gör övningar där hästarna får visa hur de känner och 
det är lätt att se det för de är så stora, tydliga och omedelbara. Det kan vara en ganska bra ingång till att; 
Vänta nu, det här känner jag också. Aha, hur märks det på dig och hur märker omgivningen det på dig? 
(GH, rad 31-35) 

 Hästar beskrevs som ärliga med sina känslor. Terapeuten menade att när människan försökte 
dölja sina känslor förstod inte hästen detta utan valde istället att gå. På det viset 
uppmuntrades människan att börja visa sina oförställda känslor: 

När du är kongruent, när du uppträder i samklang med dina egna känslor ger de oss också mycket, 
mycket snabbt feedback på. [...] Hästar har själv hela känsloregistret och kan mycket lätt förstå varför du 
skulle vara ledsen, arg, glad och så vidare. Men det den inte förstår är när du är någonting men visar 
något annat. Då vill de inte vara med dig. Då går de. [...] Det får folk att våga vara ärligare och släppa 
garden. (IJ, rad 177-188) 

På liknande vis kunde hästen assistera ridterapeuten i att lära patienten att särskilja 
varierande och sammanblandade känslor: 

Här tillsammans med hästen kan man jobba och träna och hitta andra dimensioner. Alla de här små 
bitarna som finns mellan ilskan och glädjen och man kan också lära dem att skilja på saker. Man kan bli 
rädd till exempel, det är inte alltid de vet att de är rädda, de är alltid arga i alla lägen. Så reagerar de med 
ilska. Här kan man lära dem att skilja; Det kanske inte var ilska, du kanske blev rädd när hästen hoppade 
till? Då kan man jobba med den känslan och känslointoning och hästen kan förstärka det. (JK, rad 90-
95) 

 
 Subtema Affekter. Grundaffekterna nyfikenhet, glädje, förvåning, ledsenhet, rädsla, 
ilska, skam, äckel och avsky förekom på olika sätt för patienten under HUT. Detta kunde öka 
patientens medvetenhet om sina affekter. 
 Förvåning. Patientens förvåning kunde väckas av att upptäcka sitt mod och sin kraft 
under ledarskapsövningar tillsammans med hästen: 

Man kan bli förvånad över vad man vågar, vad man orkar och vad man klarar. Vi har rätt mycket 
ledövningar också, det här med att hästen väger oftast tio gånger mer än vad jag gör och så kan jag gå 
och stanna och hästen följer mig. Det ligger förvåning i det. (HI, rad 298-301)                                  

Förvåning uppstod när patienten såg att enkla förändringar i beteende och kommunikation 
gav önskat resultat: 

Det är förvåning varje gång man ändrar ett beteende och upplever att det fungerar. [...] Det är 
förvånande att så lite behövs, att mitt kroppsspråk betyder så mycket när jag bara vrider på mig. (CD, 
rad 271-274) 

 En vanligt förekommande händelse under patientens inledande möte med hästar, som 
självskrivet framkallade patientens förvåning, var när hästen urinerade: 
 

Eller första gången hästen kissar till exempel, det är en klart oväntat situation för det är sådana mängder. 
Så det brukar röna en hel det; Wow, hoppsan! Ja, förvåning kan man nog känna på många sätt (DE, rad 
160-163). 
 

 Nyfikenhet. Genom patientens förändringsbenägna nyfikenhet på HUT stimulerades 



 
 

 

 19 

hon att tänka om och komma vidare, något terapeuten upplevde som ett avgörande villkor 
för HUT: 

Nyfikenhet har de flesta. De som kommer till oss, de vill ha någon form av förändring. De har mått 
dåligt många år och gått i olika behandlingar och känner att; Jag vill göra något annat, jag måste angripa 
det här problemet på ett annat sätt. Så de är nyfikna på ett nytt sätt att arbeta. De är nyfikna på djuren 
också, det är inte alltid att de är hästintresserade men de flesta vill lära sig mer om dem. Nyfikenheten är 
en förutsättning för att de ska komma igång med det här. (GH, rad 75-81) 

 Patientens eventuella avsaknad av nyfikenhet kunde vara ett hinder som terapeuten månade 
om att ta sig förbi genom att betona den djärvhet som krävs intill en häst: 

De tyckte; Vaddå hästar?! [...] De var egentligen inte nyfikna på hästar. [...] Och har man inte träffat 
hästar innan så är man ju lite rädd för dem. Då kunde jag vända det till att; Man får vara ganska modig 
om man ska gå in och klappa. Och så använda mig av personalen; Vågar du? Det slutade med att de red 
i paddocken i ösregn och tyckte att det här var det häftigaste de hade gjort. (HI, rad 277-284)  
 

 Glädje. Den hästunderstödda terapin kunde rymma många glädjande och stärkande 
beståndsdelar. Patienter gladdes över att bemästra komplicerade saker under HUT men 
kunde också roas av hästarna: 

Glädje så klart, det är jätteroligt när man klarar av saker som tidigare har varit svårt. Och hästarna gör 
roliga saker som man aldrig tänkt på, så man kan skratta åt det. (GH, rad 82-83) 

 Glädje genererades på flera sätt under HUT men framkallades så gott som alltid under 
hästens skumpiga gångart trav: 

Man kan skapa så många glädjesituationer. [...] När vi börjar trava till exempel, alltså man skrattar för 
det hoppar och studsar, för att det blir helt hysteriskt med kroppen och det finns nästan inte en enda 
människa som inte börjar skratta. (DE, rad 152-156) 
 

 Ledsenhet. Hästunderstödd terapi gav utrymme för den ledsenhet som kunde komma 
fram när påfrestningar lättade. Terapeuten skapade fritt spelrum om någon inledningsvis 
släppte ut sin ledsenhet över den gångna dagen: 

Ibland kommer barnen också och kanske har haft en jättejobbig dag. [...] ...som i början av en ridtur 
gråter på hästen, när de bara sitter där uppe så börjar de gråta. Då kallar jag det för rekreationstid, att 
man måste få gråta av sig och gå igenom sin dag och bli klar. Sedan kommer de goda känslorna efter det 
(DE, rad 170-181). 

 Hästens kroppsrörelse och värme hjälpte patienter att komma i kontakt med tidigare 
avstängda känslor av ledsenhet. Patienter kunde då oväntat och oförstående börja gråta: 

Man kan inte lägga ett lock på sina egna känslor om man sitter på en häst. Har man exempelvis en 
ätstörning, där man stänger av här uppifrån bröstet och ned någonstans, där stänger man av, det är 
ingenting man vill ha att göra med direkt. Det kan man inte göra när man sitter på en häst för du har 
värmen, du känner rörelserna och det kan bli någonting som leder till att du får kontakt med dina känslor 
och det kan ibland också bli väldigt dramatiskt. Att man börjar gråta och man förstår inte; Vad är det 
som händer? För man börjar bara gråta och känner att man blir oerhört ledsen. (AB, rad 118-125) 

 Ledsenhet kunde ibland, utan förvarning, framkallas av hästens rytmiska rörelse under HUT 
och uttryckas i ord, likt sorgebearbetning: 
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Ledsenhet kan komma. Vi kan prata om saknaden efter morfar, någon som har dött och allt sådant. Rätt 
vad det är bara kommer det. Vi kan se på flickorna att det händer något; Vad tänker du? Då kommer det. 
Framför allt när man har flickor som sitter på häst för när hästen rör sig rytmiskt blir det lite som en 
bieffekt i hjärnan på oss människor, det släpper loss en del känslor. (JK, rad 180-183) 
 

 Skam. Åsynen av hästens genitalier kunde framkalla skamkänslor hos en generad och 
associerande patient: 

Om en valack eller en hingst fäller ner sin penis så kommer det ofta mycket skam. Folk rodnar och 
speciellt om han gör någonting så kommer det mycket. Där kan man se att det är väldigt, väldigt känsligt 
för vissa människor. (IJ, rad 137-139) 

 Skam beskrevs av en terapeut finnas ständigt närvarande under HUT och härstammade ofta 
från oduglighetskänslor sedan lång tid tillbaka: 

Många har skam från barnsben så att säga och lägger mycket på sig själv. [...] När man gör någonting 
med hästarna, och det kan vara besvärligt för många att känna sig bedömd och att inte duga. Man skäms 
över att man inte kan, man skäms över att man är sjuk och har problem och allt möjligt. Skam är med 
hela tiden. (GH, rad 103-107) 

      
 Rädsla. Konkret rädsla under HUT kunde upplevas gynnsamt utifrån perspektivet att 
den bidrog med en uppenbar koppling mellan situation, affekt och ökad uppmärksamhet: 

Det finns faktiskt en anledning att vara rädd i stallet. Det är ingen abstrakt rädsla som vi erbjuder, eller 
vad man nu ska kalla det för, utan det är faktiskt en alldeles konkret rädsla man kan känna i de här 
situationerna med hästen. Och det är lite bra också om man kan känna rädsla för det skapar också att 
man kanske har en förståelse för att någonting kan hända och det gör att man har en beredskap. (DE, rad 
185-188) 

 Patienter med otydliga gränser gentemot sig själv kunde i mötet med hästen upptäcka en 
rädsla som tidigare varit svårtillgänglig på grund av tidigare erfarenheter. Rädslans betydelse 
för patientens förmåga att undvika obehagliga och potentiellt farliga situationer bidrog med 
en pusselbit för patienten: 

Det hade hon aldrig varit, alltså vi hade aldrig sett henne rädd förut. Hon kunde göra vad som helst mot 
sig själv eller mot andra utan att visa några känslor. Men då blev hon rädd. Och då kunde vi med känslig 
ton säga det till henne; Du blev nog rädd. [...] Och då kunde hon prata om olika tillfällen under sin 
barndom och kom på att hon hade sådana känslor. (JK, rad 170-177) 
 

 Ilska. Patientens ilska kunde välla upp under hästunderstödd terapi. Terapeuten 
förklarade då vikten av att inte låta någon oskyldig bli föremål för ilskan: 

Eller att ilska bubblar upp och man blir arg på ett djur fast det är någonting annat man är arg på. Att 
förstå att man inte kan lägga sin egen ilska eller sorg på någon annan, varken djur eller människor. (EF, 
rad 113-115) 

 HUT kunde genom terapeutens vägledning hjälpa patienten att finna sätt att lätta på sin ilska 
utan att göra skada på djuret: 

Vi måste skydda våra djur. Och det är viktigt att lära ut också tycker jag. Att har man ilska så måste man 
hitta en ventil för den men man kan inte använda den nära intill ett djur. (HI, rad 326-328) 
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Försynta patienter kunde dessutom via verbal och konkret vägledning undersöka sina 
affekter tillsammans med hästen i syfte att låta ilskan göra det den var avsedd för; väcka 
patientens försvarbeteende mot hot: 

Vi kan leta efter ilska ibland, vi kan uttrycka ord som kan låta rätt så illa. Vi pratar om det här att man 
slår ju aldrig en häst men ibland så är en del så väldigt försiktiga så de inte ens kan hjälpa hästen. Om 
det skulle komma ett tåg kan de inte ens flytta på hästen för att få den att överleva. Ibland får man 
använda lite ilska då; Flytta dig din jäkla häst för annars dör du faktiskt! (CD, rad 192-196) 
 

 Äckel. Hästens naturligt smutsiga miljö kunde framkalla känslor av äckel hos en del 
barn vilket ridterapeuten överdrev som en väg mot ökad acceptans. De patienter som hade en 
ovilja att smutsa ner sig gavs under HUT motivation att stå ut med det som äcklade: 

Det är klart man kan känna äckel inför allting som luktar och rinner ut ur de här hästarna, det är snor och 
det är alla möjliga saker. Och då brukar vi överdriva det och verkligen stå och göra; Uäh, blä! Sådär. 
Verkligen superäckel och det är jätteroligt att man kan få känna så mycket äckel. [...] Många av de här 
barnen är väldigt petiga, de vill inte ha smutsiga fingrar och allt sådant där. Så vi jobbar ganska mycket 
med det och de tål rätt mycket faktiskt i stallet som de aldrig skulle tåla på ett annat ställe [...] Ibland är 
de råsmutsiga med väldigt förvånade föräldrar som tror att de ska springa och tvätta sig direkt, men nej, 
de glömmer bort att de ska tvätta sig. Så vi jobbar lite grann med att stå ut [...] med smuts. För en del av 
de här barnen har äckelkänslor för saker som inte benämns som äckliga. Det blir ju ett jättehandikapp i 
vissa miljöer. (DE, rad 213-229) 
 

 Avsky. Djupa beröringspunkter mellan hästar och människor kunde leda till aktivering 
av patientens avsky. Terapeuten kunde då lyfta ämnet övergrepp genom paralleller mellan 
häst och människa: 
 

Hat och avsky, om man lägger de längst ut på någon slags linje. Om man pratar till exempel om 
djurmisshandel som kan vara nära till hands, och barnmisshandel [...] Avsky för någon som har gjort 
något, ett övergrepp eller en häst som hoppar upp och ska betäcka någon annan och så går den sönder, vi 
har en sådan häst som har gått sönder en gång. Ska man känna avsky för hingsten då eller ska man inte? 
Alltså här har vi beröringspunkter. (CD, 210-216)     

 Ridterapeutens respekt för hästens integritet var en väg till patienters bearbetning av tidigare 
erfarenheter av att ha blivit utsatt för övergrepp: 

Jag tänker att det är viktigt som det här med avsky, om vi tar det, att hästarna ska få välja. Vi får ju 
verkligen inte göra övergrepp på något vis och göra något som de inte vill vara med på. För då kan det 
väcka avsky, att man tvingar någon och man själv är van vid att ha blivit tvingad. (KL, rad 214-216)     

 
Tema Kommunikation. Hästunderstödd terapis betydelse för patientens 

kommunikation bestod i att öva samspel och ta kontakt. 
 Subtema Samspel. Gruppens uppmuntrande samspel under hästunderstödd terapi 
genererade en fri zon för färdighetsträning: 

Kan vi nu hitta ett forum där det känns okej och tryggt att träna på våra svårigheter. De är hemskt fina 
med varandra, det skulle aldrig komma en negativ kommentar från någon till en annan, det har aldrig 
hänt. Hellre då att de peppar varandra; Vad duktig du är som vågar göra det, jag vet hur svårt det är. 
(GH, rad, 120-122) 
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Gruppens samverkan och kommunikation kunde ske genom hästen. När terapeuten belyste 
en patients problematiska beteende, som liknande hästens beteende, togs det emot med 
mindre motstånd än om kritiken riktats direkt mot patienten. Tonvikten låg också på att de 
gemensamma bilderna av en situation hade betydelse för samförståndet: 

Om det är en grupp till exempel så är det lättare att prata om någonting sinsemellan när man går via 
hästen. Så om man vill säga någonting till någon i gruppen så blir det inte; Du gjorde det där, varför gör 
du alltid sådär? Utan; Precis som hästen gjorde, så tänker jag att det liknar dig lite. [...] Och också att det 
blir så direkta bilder. Det blir inte bara, även om du pratar, så har du hela tiden bilden av hästarna med 
dig och vi delar alla den bilden. Vi har sett ungefär samma sak. Jag tycker att det underlättar 
kommunikation och det öppnar upp folk på ett väldigt oväntat sätt. (IJ, rad 65-70) 

 Patienter tilläts under HUT ta små steg mot att våga kommunicera. Under samspelet mellan 
häst och patient tog hästen initiativ som uppmuntrade patienten att ta nästa utforskande steg: 

Det är många som tänker kring det här med hästar att; Det är dags att bli lite modig. Och det behöver 
inte vara så himla mycket men det kan vara att man vågar gå några steg närmare eller ta på dem eller 
alla olika närmanden egentligen. [...] Där är det oftast hästen som tar initiativ, att den kanske tittar upp 
och tar ett steg mot dig och så får du ett ögonblick på dig att bestämma dig för om du kan hantera det 
här och bestämma dig för att; Okej. Och så tar du också ett steg till. Och där har du också brutit 
någonting. (IJ, rad 285-291) 

  Subtema Kontakt. Tydligt kontaktskapande låg som grund för vidare kommunikation 
med hästen. Under dessa övningar kom hästens svar omedelbart vilket bidrog till patientens 
förståelse för betydelsen av att vara tydlig: 

Det är väldigt viktigt att man kan prata men man måste också ta kontakt. Man måste känna att man har 
fått kontakt med hästen [...] innan man kan göra någonting. Och man måste vara tydlig. Man kan inte 
vända sig åt ett annat håll och viska för då händer det ingenting. Det är det som är lite spännande med 
djuren att den här kommunikationen är så omedelbar. (AB, rad 107-111) 

 Patientens kontakt med hästen kunde etableras på flera sätt, på avstånd eller tätt intill. När 
kontakt skapats visade patienter på olika sätt att de berördes av upplevelsen: 

Då ber vi dem bara skapa kontakt; Välj en häst och skapa kontakt. Och så säger vi ingenting mer och så 
kliver vi bakåt. Och då behöver personen inte ens gå i närheten av en häst, de kan stå hundra meter ifrån 
en häst och uppleva någonting. Eller så går de jättenära och borrar ner näsan i pälsen, men det är alltid 
någon slags känsla. De har alltid något att berätta efteråt. Kanske inte just exakt efteråt men det kommer. 
[...] Folk gråter, folk börjar andas, de gör alla möjliga saker som tecken på att det händer någonting. (IJ, 
rad 109-115) 

 Mötet ute bland djuren i kontrast till inne i ett rum skapade en genväg mellan patientens och 
terapeutens kontakt där en reserverad elev förbyttes mot en kontaktskapande:  

För de här eleverna som kommer första gångerna, och det är så stelt och jobbigt och de sitter där och vet 
inte var de ska ta vägen och tar inte av sig kepsen eller jackan. [...] Det är en tillgänglighet, verkligen, 
massor av hinder man bara kan bortse ifrån. Jämfört med att möta någon på mitt rum [...] det är flera, 
flera veckors arbete, och med djuren här är det bara rakt på, på en gång har man mötts. (KL, rad 482-
490) 
 

 Tema Förutsägbarhet. Stallmiljön upplevdes förutsägbar och underlättade därmed 
patientens förståelse för vad hon kunde förvänta sig skulle ske. Hästen var förutsägbar för 
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patienten i sin dygnsrytm, sina behov och sitt beteende samtidigt som den naturliga miljön 
beskrevs innebära en medfödd igenkänning för patienten: 

Djuren äter, de rör på sig, de kommer till dig och de har ingen dold agenda. Hästen är väldigt tydlig. 
Och det är någonting som jag tror också vi människor känner igen. Naturen är begriplig för den ligger 
någonstans i vår genetik. (AB, rad 235-237) 

 Patienter som annars levde under kaosartade förhållanden upplevde stallmiljön som 
förutsägbar och befriad från svårhanterliga överraskningar: 

Deras liv är också konstant i relativt kaos. Det här är någonting som de kan förutsäga, de vet vad de ska 
ha på sig, de vet vad de ska göra när de kommer på plats, de vet, de vet, de vet, de vet, de vet. Det är en 
jätteskön miljö. Jag vet, säger de när de går dit. Det är inte överraskningar som de inte kan hantera (DE, 
rad 681-684).     
     Patienten gavs under HUT tillfälle att utforska sina egna beteenden utifrån hästens 

förutsägbara reaktioner, vilket gjorde såväl patienten som världen mer förutsägbar: 
Får jag då min inre struktur någorlunda mer tydlig och klar så blir det mer begripligt, tänker jag. Man får 
kanske hjälp att koppla ihop det som sker här och nu med det som skett där och då. Då kan hästen 
återigen bli assistenten som jag på ögonblicket kan se när det inte blir bra. Jag måste göra om så att 
hästen svarar an på det sättet jag vill att den ska göra. Jag tänker att då blir det både världen och jag själv 
som blir förutsägbar. Jag är också begriplig för mig själv om jag vet att jag kan göra saker som hästen 
reagerar negativt på, men jag kan då göra om och göra på ett bra sätt. (FG, rad 189-197) 

 
Psykologisk flexibilitet 
 Under analysen konstruerades tre teman utifrån psykologisk flexibilitet: öppen, 
centrerad och engagerad. 
 Tema Öppen. Övning i acceptans och minskat upplevelsemässigt undvikande, en 
icke-dömande attityd samt metaforer och liknelser ledde patienten till större öppenhet och 
psykologisk flexibilitet under HUT. 
 Subtema Acceptans. Hästens accepterande inställning till sådant som upplevdes 
problematiskt av patienten fungerade vägledande. Dessutom kunde patienten under HUT 
lägga sina problem åt sidan en stund, för att senare återuppta sina bekymmer som ett 
balanserat sätt att bearbeta, acceptera och ta perspektiv om vartannat: 

Och att diskutera en acceptans av att; Jag är så jävla förbannad på min kropp och min hjärna, jag hatar 
den, jag hatar den här armen som inte går att... Man kan säga det här. Man får tala om att man skulle 
vilja hugga av den, det är okej. Jag kan säga; Jag förstår att du vill hugga av den, nu är inte det någon 
bra idé, men jag förstår dina tankar kring det. Hästen skiter i det, nu rider vi en stund. Så rider vi såhär 
istället. Sedan kan man komma tillbaks till det. Man kan liksom släppa, komma tillbaks, släppa, komma 
tillbaks och det är en jättebra miljö att just ta bearbetningen i doser. (DE, rad 415-421) 

 Terapeuten satte fingret på att om patienten ökade sin acceptans, likt hästens acceptans för 
sin naturliga rädsla, skulle patientens svårigheter sannolikt inte upplevas så problematiska 
längre. Det värsta med patientens problem kanske var alla känslor och tankar kring 
problemet, inte problemet i sig: 

Det kan nästan vara så att man är arg eller ledsen på sig själv för att man har ett visst problem och det 
kan nästan bli ett större problem, känslan inför problemet så att säga. Och att man kan relatera till 
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hästen, en häst är ändå alltid ett flyktdjur så oftast om det händer någonting så åtminstone rycker den till 
eller hoppar till, men det är hästens natur och det kanske är din natur att... Och man kan alltid jobba på 
saker så att det blir bättre men vissa saker är som de är och det allra värsta är kanske att du är ledsen för 
det. Acceptera att det är såhär... (BC, rad 239-245)     

 Patienten kunde lättare acceptera sig själv som hon var när hon tog emot hästens acceptans 
och inte upplevde sig själv som ensam med sina bekymmer. Eftersom hästen visade att 
patienten dög som hon var började en tanke gro om att hon var tillräckligt bra för att älskas: 

Då är jag inte ensam om mina tankar och då kan jag tänka att; Det är fler som är sådana som jag, det är 
både hästen och jag. Och då kanske det är sant, då kanske jag kan acceptera att det är såhär. Jag kanske 
duger att vara med någon. Jag kanske duger att få vara med den här hästen. Jag kanske duger att få bli 
älskad. (EF, rad, 285-289) 
 

 Subtema Minskat upplevelsemässigt undvikande. Patienten kunde under HUT öva sig 
i att stanna kvar i en obehaglig upplevelse tills ångesten klingat av istället för att undvika 
situationen. Sedan uppmuntrades hon att tillämpa den erfarenheten i sin vardag: 

Vi var där uppe i hagen och så kom hela stoflocken galopperande. Att bara stå kvar fast man känner att; 
Oh, nu vill jag helst springa. Att ta med sig den känslan in på ett möte. (AB, rad 77-78) 

             En hästflock kunde tålmodigt spegla traumatiserade patienters passivt aggressiva undvikande 
och tystnad genom att placera sig med samma avståndstagande distans och uteblivna 
ögonkontakt gentemot såväl varandra som människorna. Genombrottet kom när en häst 
slutligen bröt den spända situationen genom sitt initiativtagande:                                         

Jag har en kollega i X som jobbar med X och hon säger att de är så traumatiserade och så aggressiva så 
de blir ditskickade i grupp och de har inget val, de måste dit. Och då sätter de sig i ena änden av arenan, 
knäpptysta och vägrar titta på varandra och bara är där. Medan hästarna då går och ställer sig i andra 
änden och avspeglar dem fullständigt och tittar inte på dem och tittar inte på varandra utan bara står där. 
Och sedan gäller det att ha is i magen. [...] Då satt de tre timmar på förmiddagen och tittade på de här 
två grupperna och det såg inte ut som det hände någonting. Men sedan på eftermiddagen så är det en 
häst som reser sig och går tvärs över arenan och X som ställer sig och går och möter den. Och sedan 
började de jobba utifrån det. [...] De är inte beredda att sätta igång och jobba så pang. (IJ, rad 419-429)      
 

 Subtema Icke-dömande. Hästens icke-dömande tillit bidrog till patientens upplevelse 
av att villkorslöst duga som hon var: 

Hästen finns där och ger den hundraprocentiga tilliten. Det spelar ingen roll hur jag ser ut eller vem jag 
är, den accepterar mig fullt ut. (FG, rad 251-252) 

 HUT bidrog till patientens möjlighet att befinna sig i och omfamnas av hästens oförställda 
och kravlösa utrymme. Att uppehålla sig i ljudet av hötuggande hästar upplevdes av en 
patient som ett slags naturligt läkemedel mot problem: 

Och då berättade hon hur hon bara gick in där och så lät hon sig bara falla baklänges in genom den här 
balen och så slöt hon ögonen och bara låg där och lyssnade på ljudet, hur hästarna stod och tuggade på 
var sin sida om henne och så sa hon; Det var bättre än all medicin på denna jord. [...] Jag vill inte bara 
säga att det är kravlöst men det är också så äkta. Det finns inga dolda agendor. Av en människa kanske 
du kan få ett leende eller någonting men det är kanske inte ett riktigt leende. Många har det ju jobbigt på 
sina arbetsplatser och har ofta ganska mycket med sig i bagaget när det gäller chefer, de blir illa 
behandlade. [...] Djuren är precis motsatsen. Du kan lita. Det är tillitsfullt, det är tillåtande, du får vara 
den du är, du behöver inte förställa dig. (AB, rad 315-330)        
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 Subtema Metaforer och liknelser. Användandet av metaforer tillsammans med hästar 
nyttjades i syfte att hjälpa patienten att komma i direkt kontakt med sina upplevelser. Det 
underlättade för patienten att finna nya vägar mot ett flexibelt tillstånd:  

Att hitta ett sätt för varje individ. Man kan säga att polletten ska trilla ned. [...] Man kanske behöver 
prata om tunga ben eller glass som rinner längs ryggraden eller en antenn som växer ut ur huvudet och 
går rakt upp mot himlen. [...] För att kunna öppna sin kropp och sin hjärna, att kunna använda hela 
kroppen och hjärnan. Det är ett sätt att lura hjärnan, få fram reaktionen och hitta nya känslor. (JK, rad 
323-330)                      

Vissa liknelser användes under HUT för att belysa skillnaden mellan den språkligt begåvade 
människan och de språkligt befriade djuren. Det gynnade patientens möjlighet att kliva ifrån 
bokstavlig sanning och närma sig ett bildligt tänkande. Exempelvis kunde patienter med 
utmattningssyndrom gynnas av att höra en liknelse om hur djur på savannen har sitt 
stresspåslag när den stressande händelsen sker, och frigör övrig tid till återhämtning. Varken 
zebror eller lejon ägnar sig åt ältande över något som skett eller grubbel inför framtiden. 
Som hjälp för patientens förståelse användes i ridningen också metaforer om eld, krokodiler, 
stup, dansande rumpor och pianospelande tår: 

Till exempel zebran som inte blir utbränd fast den är mat till rovdjuren och lever bland rovdjuren. 
Lejonet ser zebran och tänker; Mmm, gott. Och ger sig ut på jakt men missar zebran, zebran lyckas fly. 
Då går ju lejonet och lägger sig igen. Då ligger inte lejonet och tänker; Oj, nästa gång, och så ligger den 
där och funderar över det, utan då är det över. Och zebran har flytt men då kollar den in; Nej, här är 
inget lejon, då kan jag stå lugnt och äta. Jag låter inte lejonet fortsätta ta kraften utan jag har klarat mig, 
det är överlevnad och jag kan koppla av. Till exempel till våra patienter med utmattning. [...] Om jag har 
en häst som det är svårt att göra halt på, då brukar jag hjälpa barnet; Å, stup framför dig! Stanna nu! 
Eller så är elden bakom eller en krokodil bakom om jag ska få fart [...] Ja, det kommer mycket när vi är 
ute, vi rider mest ute i skogen. Då tänker jag på ett barn som sitter och säger; Det känns som om min 
rumpa dansar. När vi skrittade. [...] Fryser vi om tårna så spelar vi piano med tårna. [...] Jag tror det har 
ganska stor betydelse egentligen att kunna sätta sig i relation till olika saker. (HI, rad 561-577) 

 HUT arbetade även med liknelser med hästflockar för att locka fram deltagarnas förståelse 
för sin roll i olika grupprocesser. Deltagarens språkligt baserade tanke om att det var viktigt 
att få med samtliga i en grupp fick förändrad innebörd när hon upplevelsemässigt fick erfara 
konsekvensen av att investera tid på de som inte ville delta: 

De skulle flytta en hel hästgrupp och så var det några av hästarna som sprang lite i förväg och så var det 
ett helt huvudgäng som gick tillsammans och så var det några eftersläntrare som bara inte ville. Och då 
blev det en stor aha-upplevelse för en av deltagarna där, för de jobbade stenhårt på att få med de där 
sista; Varför i en arbetsgrupp lägger man ned så förtvivlat mycket tid på att få med de där som inte vill? 
Varför fokuserar vi inte på de i mitten som alltid gör som vi säger? Och hur gör vi med de som alltid 
springer iväg i förväg? Det blev så uppenbart som hon tog med sig; Det här kommer jag jobba 
jättemycket med, med mig själv när jag kommer tillbaks till jobbet, sa hon, hon var då projektledare; Jag 
måste släppa de som inte vill. (IJ, rad 399-407) 
 

 Tema Centrerad. HUTs väg till en centrerad, psykologiskt flexibel patient gick även 
genom övningar i medveten närvaro, kroppsskanning och jag-som-kontext. 
 Subtema Medveten närvaro. Naturens skiftande väderlek, dofter och hästar lotsade 
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patienten mot att med tiden bli närvarande i stunden. Ridterapeuten bidrog till att framkalla 
patientens närvaro genom att aktivera sina egna sinnen och uppmuntra patienten att utforska 
omgivningen på liknande vis: 

Om du tar ut en människa i naturen, utsatt för det som händer med väder och vind och lukter och sedan 
tillför hästar, så även om det tar lång tid för vissa människor så brukar de bli väldigt närvarande här och 
nu efter ett tag. [...] Dels gör vi det själva, vi plockar saker, går och luktar på dem och vi plockar upp 
stenar och sådär och man ser hur folk också börjar så. Sedan har vi övningar som direkt går ut på det, 
där vi säger; Okej, nu har vi kommit ut i hästarnas miljö, nu vill vi att ni går runt en stund och gör er 
bekanta med miljön [...] Och då har vi fått dem där vi vill att de ska vara, i sin kropp, medvetna om sin 
omgivning. (IJ, rad 313-331)                                          

Människans medvetna närvaro betraktades som en förutsättning för umgänget med hästar 
eftersom hästen annars kunde förlora sitt intresse för patienten. Patienten uppmuntrades att 
träna på att rikta sin uppmärksamhet mot detaljer såsom underlag, temperatur, hästens 
kurrande mage, lukter och ljud, och på så vis kom patientens ångest i skymundan: 

Är man inte det så tappar hästen uppmärksamheten på en gång så det pratar vi mycket om. Det är 
mycket hudkontakt, vi håller på och sköter hästarna, masserar hästarna, sitter barbacka. [...] Det är inte 
bara på hästen som vi vill att de ska ha inriktat uppmärksamheten utan till exempel när man är ute i 
skogen och rider eller kör eller så där; Vad det är för underlag, temperatur, ser man någonting på träden 
sedan sist man var ute, ser man några vilda djur? Man flyttar uppmärksamheten dit den behövs bäst just 
då i stället för att bara fundera över sin egen ångestnivå till exempel. [...] Vi flätar hästarna, vi sköter om 
dem, ibland brukar de stå och luta sig mot dem. De lyssnar på hjärtljud, om det kurrar i magen. [...] Det 
är den här rogivande känslan. Många brukar sätta sig bredvid hästarna och lyssna på hur hästarna tuggar 
och sådant; Hur luktar det, hur låter det, hur ser det ut, hur ser hästen ut? Då och där kan de förlora sig 
själva en stund och bara vara i det. (GH, rad 220-244) 

 Även riskerna med att hantera stora djur som hästar bidrog, genom en naturlig instinkt om 
faror, till vakenhet och närvaro som i sin tur beskrevs ha en positiv inverkan på patientens 
inlärning: 

Både med att man rör sig och att det händer saker i den rent fysiska miljön. Det triggar vakenhetsgraden 
i hjärnan men det finns också ett litet, litet faromoment. Vi försöker hålla det så litet som möjligt men 
det finns ju faktiskt en risk hela tiden. Och den där risken tror jag, även om man inte kan formulera den, 
så finns den där tror jag någonstans i överlevnadsinstinkten. [...] Det gör också att det finns en förhöjd 
vakenhetsgrad vilket är jättebra, man måste ha det för att kunna lära sig något. Så det är en utmärkt 
läromiljö. Det säger alla som rider. Alla som rider, alla kategorier säger; När jag är på hästen då är jag 
här och nu, inte någon annanstans, här och nu. (DE, rad 497-507) 
  Kroppsskanning. Hästens rygg användes under HUT som en plats för patienten att 

befinna sig på under kroppsskanning för att rikta uppmärksamheten mot detaljer i och 
utanför kroppen i syfte att öka den medvetna närvaron. Den avslappning som patienter med 
smärtproblematik kunde uppnå genom att följa med i de rytmiska rörelserna från hästens 
långsamma gångart skritt innebar även en möjlighet att lösa upp spänningar: 

Att ligga på hästen, mot en annan kropp, och gå igenom hela sin kropp och känsla och sedan att känna 
hästens andning. Då brukar jag säga att nu ska man vara nästan ett och dela blodomlopp. Och sedan att 
få sitta på hästen och bli buren, lyssna, lukta och känna in. Man blir i nuet. De som går på mindfulness 
parallellt brukar säga att; Det är bara här jag kan få full poäng. [...] Patienter med whiplash-skador som 
har haft så ont. [...] Som har gått på smärtkliniken [...] men som har haft så ont så de inte kan få 
massage, men som på hästryggen i avslappning har kunnat komma längre. [...] Just den här rytmiska 
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rörelsen som hästen gör i skritt har varit precis lagom för att få igång… Och så avslappning liggandes på 
hästryggen. [...] Vi har en del fibromyalgipatienter också som har rätt så mycket spänningar som har 
kommit längre, klart mycket längre. (HI, rad 471-490) 

 
Patienten erbjöds tillfällen att uppmärksamma sin kropp under uppmuntran att sluta ögonen, 
rikta fokus mot olika kroppsdelar och känna efter hur de upplevdes. Rörelsen från hästen, 
andetagen och omgivningens ljud bidrog också till avslappning: 

Känna rörelserna, andas, blunda, lyssna. Gå igenom alla kroppsdelarna. Känna; Hur är tårna, hur är 
fötterna, hur är knäna, hur är låren, hur ligger de till? Då har du hela den där avslappningsbiten som är 
jättebra. Speciellt för de som är väldigt spända som kommer hit. (AB, rad 357-360) 

 
 Subtema Jag-som-kontext. Patienten gavs under HUT möjlighet att skriva om sin 
historia och sätta sig själv i relation till världen på ett nytt sätt när hon förstod sina rättigheter 
till ett gott bemötande. Förtvivlan omvandlades till förståelse för sådant som tidigare 
upplevts svårt: 

Hon var en väldigt självdestruktiv flicka som har mått jättejättedåligt. Och här lärde hon sig att det var 
okej att säga ifrån. Att hon hade rätt till ett annat bemötande och en annan förståelse. Hon är inte hästtjej 
för fem öre men älskade att jobba här med hästar. För henne blev det verkligen en helt annan förståelse 
för sitt eget tillstånd. [...] Så hon har nog skrivit om sin historia för innan låg det bara på henne att det 
var hopplöst och hon var förtvivlad och; Varför fungerar det inte, varför kan jag inte och varför orkar jag 
inte? (KL, rad 280-291) 

 Patienten gavs möjlighet att förändra sin berättelse om sig själv i förhållande till världen med 
hjälp av hästunderstödda insatser. Patientens beskrivning av sig själv justerades efter aktuella 
omständigheter där hästen, andra deltagare och terapeuten drogs in i ett slags iscensatt 
rollspel som gav patienten perspektiv. HUT gav också tillfällen att prova, öva och få med sig 
nya insikter till sitt liv:  

De får möjlighet att stagea sin berättelse helt enkelt. De får skådespelare, till och med vi som står i en 
hörna och försöker hålla oss ur scenen blir indragna såklart och får roller. Så jag skulle säga att det kan 
göra berättelsen klarare när de får möjlighet att spela upp episoder och spela om, modifiera och ta med 
sig det in i vardagen. Det kan vara att man är rädd för olika saker och får möjlighet att prova olika 
strategier för att hantera det till exempel och sedan kan ta med sig det in i vardagen. Eller att de har fått 
förståelse för någonting. De gånger vi har chefer här [...] så är det alltid så att de har fått med sig en aha-
upplevelse om hur de ser på sin egen grupp och sina egna medarbetare. (IJ, rad 251-257) 
 

 Tema Engagerad. Avslutningsvis ledde HUTs arbete med patientens värden, 
 ändamålsenliga handlande och beteendeförändring till engagemang som en del av 
psykologisk flexibilitet. 
 Subtema Värden. Patientens värden aktualiserades tillsammans med hästen när hon 
övade sig i att sätta flyktiga känslor och kortsiktiga belöningar åt sidan till förmån för mer 
övergripande värden. Under HUT tydliggjordes värdens innebörd när hästen behövde 
omsorg även under dagar då många skulle föredra semester: 

En häst måste alltid ha vatten och mat och sina grundbehov tillgodosedda och det är ingenting som; Ja, 
men nu har vi semester eller nu är det julafton. Utan det är såhär även om vi kanske gör det lite snabbt, 
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fixar och gör det lite kvickt idag på ett sätt, men det måste man ändå se till. Och även om hästen står ute 
i en hage och det är på sommaren och han har sitt vatten och allting, man måste ändå gå ut och kolla på 
hästen; Mår han bra, har han skadat sig? (BC, rad 182-187) 

 Ridterapeuten visade förståelse för den utmaning det innebar att leva efter sina värden med 
tanke på att de kunde skilja sig från andras åsikter. Hästen beskrevs vara en förebild som 
visade vägen för människan genom sitt kongruenta sätt att följa sina värden, fri från det 
tvivel människor ofta brottas med: 

Om du nu har kommit fram till vad dina värderingar är, hur tar du då steget och lever efter dem? Det är 
jättesvårt att leva efter dina värderingar för det är inte bara du själv, det är ditt förhållande till samhället 
och din familj och din arbetsgrupp eller vad det nu kan vara för någonting där du kanske måste gå på 
tvären. [...] Hästen beter sig alltid själv efter sina personliga värderingar. Den är väldigt kongruent. 
Tycker den någonting så handlar den så helt enkelt och upplever den någonting, behag eller obehag, så 
handlar den för att den ska uppnå mer eller mindre av det. Så där är de någon slags role models för oss 
allihop för vi har ju alltid det här tvivlet; Vad ska andra tycka? (IJ, rad 351-360) 
                 Subtema Ändamålsenligt handlande. En ridterapeut menade att den fysiska 

aktiveringen under HUT var betydelsefull men betonade samtidigt att all aktivering var av 
godo när patienten handlade i riktning med sina värden. Hon illustrerade hur hon som 
terapeut lockade fram det ändamålsenliga handlandet hos patienter: 

De säger det; Bara att komma upp på hästen gör att jag mår bättre. Bara att vara fysiskt aktiv är en stor 
del, faktiskt en stor del. Ta sig dit. Vi berömmer patienter som sitter i bilen här ute och säger; Jag vill 
inte komma, för att de kommer hit och säger det. [...] Man kan använda en filt som en häst har haft eller 
man kan gå in och hämta hästen; Vill du lukta på den, ska du inte komma ut och klappa den i alla fall? 
Joo... Vill du fläta lite, jag kan hämta en borste. Ja, det där blev ju bra, titta. Och sedan när de säger; Jag 
har varit hos hästen idag och flätat en häst, då har de något att återberätta och livet blir inte lika tomt. Vi 
jobbar stenhårt på aktiveringen även om den är att sitta i bilen och lukta på en vojlock. (CD, rad 549-
558)     

 Stallmiljön innebar fysisk och mental aktivering i de sysslor som skulle utföras. Det 
framkallade en inre motivation hos patienter med depression att komma igång och börja bete 
sig ändamålsenligt: 

I stallet och med hästen måste du aktivera dig. Du måste komma igång, göra saker, borsta, leda, tränsa, 
sadla, mängder med olika aktiviteter vilket gör att det är som med beteendeaktivering att då kommer 
människor igång och det känns bra, blir positivt; Nu kan jag mocka, göra det och det. Aktiveringen har 
stor betydelse och det är så roligt att se när det kommer unga flickor som är så deprimerade och så 
nedstämda och sedan se när de vaknar till och får en egen motor och går igång. (FG, rad 429-434) 

 Patienter med många behandlingsförsök i bagaget upplevde att skillnaden vid HUT var att 
hon i stunden, ögonblickligen började göra det hon tidigare pratat om att göra. Att det 
samtidigt var en fysisk utomhusaktivitet bedömdes av terapeuten som en fördel: 

De flesta patienter vi har, har också gått länge på X, ganska många år. Så de har en god kunskap om sina 
tillstånd och hanteringsstrategier men de får ändå inte in det i sin vardag. För att det inte hjälper alltid att 
bara prata om saker, man måste göra också har vi upptäckt. Jag tror att det blir ett nytt sätt att träna och 
det blir kanske ett roligt sätt att träna också, för vi gör det mest i grupp. Sedan är det en fysisk del i det 
här också. De är ute. Vi håller på två timmar ute, minst en timme, så det blir en hälsovinst på det sättet 
också. (GH, rad 7-13)                                  
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Subtema Beteendeförändring. Ett syfte med HUT beskrevs vara en åtföljande 
beteendeförändring. Möjligheten att dra en parallell mellan vardagliga problem och de som 
kunde uppstå under HUT styrkte patientens anpassningsförmåga och flexibilitet. 
Självklarheten i att anpassa sig när hästen så krävde, som vid en tappad sko, översattes till ett 
lika självklart förhållningssätt när vardagen ställde till problem såsom punktering på cykeln. 
HUT inspirerade till att inte ta motgångar som personliga nederlag utan istället förändra 
beteenden i riktning med värden: 

Oj, nu har hästen tappat en sko, nu måste vi göra si och nu måste vi göra så. Det är väldigt mycket att 
vara flexibel och anpassa sig hela tiden med hästen. Nu kom vi ut till hästen och vi skulle kanske rida 
där och där men det blåser nästan halv storm, ska vi göra det eller ska vi rida någon annanstans? Vad är 
vettigt, vad är smart? Det är väldigt mycket att man måste anpassa sig och att man accepterar. Så 
kommer man till ett annat ställe; Jaha, nu är det punka på cykeln. Ja, men det var precis som när hästen 
hade tappat en sko, nu är det det här också. Hur gör vi nu då, hur gjorde vi när hästen hade tappat en 
sko? Att man hela tiden kan relatera tillbaka och då kanske det är lättare att relatera till en häst [...] 
Oftare kan det vara lättare att ta motgångar med hästen eftersom man måste respektera att det är ett 
levande djur, så kan man öva på det. Och sedan kanske man kan; Jaha, punka på cykeln, men det är inte 
så mycket att göra åt just nu, utan nu får vi väl gå istället. Man övar sig på att vara flexibel. (BC, rad 
340-351) 
                     Patientens förmåga att flexibelt ändra beteende utifrån situation kunde övas med precision på 

hästen under ett ridpass och därefter överföras till vardagen. Konsekvensstyrd övning i att 
byta strategi beskrevs också utveckla patientens förståelse för turtagning i konversationer 
med andra: 

Vad man måste byta strategi ibland kan man säga, vad man måste ändra sig fort. När du rider kurvan här 
nere så är det bara gasa, gasa som gäller, då har du kroppen på det här sättet. När du kommer upp dit så 
är det att ta hand om rörelsen, inte ett enda påtryckande och en del bara fortsätter sitt monotona 
påtryckande. Här måste du ändra strategi, här uppe och där nere. Bara att gå ut i en hage och fånga en 
flock, att fösa en flock, ena gången trycker du på, alltså trycka på är ju att flytta sin kropp och andra 
gånger är det att lätta med ett steg bakåt. Här är det hela tiden att anpassa. Och det kan vara samma i en 
samtalssituation, är det min tur att prata eller är det inte min tur att prata? (CD, rad 481-489)             

Diskussion 
 Utifrån studiens frågeställningar: Vilken betydelse upplever ridterapeuter att 
hästunderstödd terapi har för patientens mentaliseringsförmåga? samt Vilken betydelse 
upplever ridterapeuter att hästunderstödd terapi har för patientens psykologiska flexibilitet? 
visar resultatet sammanfattningsvis att ridterapeuterna på flera sätt upplever att HUT har 
betydelse för patientens mentaliseringsförmåga och psykologiska flexibilitet.  
 
Resultatdiskussion Mentalisering 
 Föreliggande studies resultat visar att ridterapeuterna upplever att HUT har betydelse 
för patientens mentaliseringsförmåga.  
 Anknytning. Studiens resultat visar att terapeuterna upplever att patienten under HUT 
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får möjlighet att börja knyta an till såväl hästen som terapeuten, ibland beskrivna som ett 
enhetligt anknytningsobjekt. Terapeuterna lyfter hästens betydelse för patienten utifrån 
tanken om att det kan upplevas mindre riskfyllt att knyta an till en häst jämfört med en 
människa. Resultatet visar även att terapeuterna uppfattar att patienten övas i trygg 
anknytning genom att se hästen och terapeuten knyta an. Det går i linje med Bachis (2013) 
studie om att HUT kan gynnas av att arbeta med hästen som en trygg bas. 
 Resultatet visar terapeuternas upplevelser av att hästen genom sin spegling av 
patientens känslor bidrar till förmågan att sätta ord på känslor och få ny förståelse för sig 
själv. Det är i linje med tidigare studier som visat att hästen omedelbart speglar människans 
känslor (Bachi, 2013; Carlsson et al., 2014; Selby & Smith-Osborne, 2013). Studiens resultat 
visar även att terapeuterna betraktar hästen som en assistent som aktivt bidrar till patientens 
förståelse för sitt eget och andras beteende. Liknande resultat presenterades av Carlsson et al. 
(2015) som visade att när terapeuten belyste hästen som ett subjekt med egna känslor, 
gynnade det patientens mentaliseringsförmåga. Dessutom visar föreliggande studie att 
terapeuterna uppfattar att patientens närhet med hästen bidrar till frisättning av oxytocin. 
Den bilden stärks av studien av Tabares et al. (2012) som visade att närheten till en häst gav 
ökad oxytocinproduktion. 
 Studiens resultat visar vidare att ridterapeuterna upplever att hästen med sin storlek, 
värme och rörelse bidrar till både trygghet och utmaning. Patientens möjlighet att vara nära 
hästen under HUT beskrivs stimulera patientens utforskande av sig själv och andra. Enligt 
studiens resultat uppfattar ridterapeuterna att hästen hjälper patienten att öka sin 
självständighet, gränssättningsförmåga och känsla av att kunna påverka sitt liv, samtidigt 
som hon tränar sig i att se sina begränsningar och inte ställer för höga krav på sig själv. Det 
går i linje med Bateman och Fonagys (2012) beskrivning av betydelsen av individens 
interaktion med ett anknytningsobjekt, vilket ger möjlighet att öva upp agentskap genom ett 
samtidigt närmande och utforskande.  
 Känslor. Studiens resultat belyser att ridterapeuterna anser att HUT bidrar till 
patientens emotionella förståelse och medvetenhet om sina affekter. Terapeuternas 
förtydligande och särskiljande av känslor underlättar patientens möjlighet att identifiera och 
reglera sina affekter. Det är i linje med teorier om att affekters integrering med kognitioner  
har betydelse för mentaliseringsförmågan (Bateman & Fonagy, 2012). Terapeuterna i 
föreliggande studie ger en bild av att det tillsammans med hästen skapas förvåning i olika 
situationer, exempelvis beskrivs miljön som naturligt förvånande vilket får patienten att byta 
fokus från inre upplevelser till förvånande händelser. Det kan sättas i relation till studien av 
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Skårderud och Duesund (2014) som visade att patienter med oro uppvisade mindre förvåning 
eftersom deras uppmärksamhet var riktad inåt. 
 Studiens resultat åskådliggör vidare att terapeuterna upplever att HUT stimulerar till 
nyfikenhet som i sin tur skapar tankeprocesser som bidrar till förändring. Det 
överensstämmer med Fredricksons (2000) teori om att nyfikenhet skapar förändringar i den 
kognitiva aktiviteten vilket bidrar till bredare handlingsrepertoar. Föreliggande studies 
ridterapeuter anser att nyfikenhet är en nödvändighet för HUT och därmed är terapeuten 
angelägen om att väcka den. Resultatet belyser också att hästens rörelse kan skapa glädje likt 
en lekfull upplevelse eller hysteriskt skratt som lockar fram affekter inom patienten. Det kan 
liknas vid Wallroths (2010) beskrivning av att glädje skapas genom social eller fysisk 
aktivering, ger en känsla av nöje och spänning och bidrar till en vilja att stanna i situationen.  
 Vidare visar studiens resultat att terapeuterna uppfattar att HUT ger patienten tillgång 
till skiftande känslor som kan identifieras och bearbetas under terapin. HUT beskrivs 
exempelvis ge patienten utrymme att först bli ledsen och därefter glad. Det går i linje med 
Wallroths (2010) påstående om att ledsenhet aktiverar en strävan efter att förändra 
situationen. Vidare visar resultatet från denna studie att skam kan väckas av hästens naturliga 
drifter och upplevas som obehagligt eller förbjudet av patienten, vilket också har paralleller 
till Wallroths (2010) beskrivning om att skamkänslor syftar till att hindra individen från att 
bryta mot sociala regler. Föreliggande studies resultat beskriver även att skam kan grunda sig 
i en oduglighetskänsla över att inte vara som andra.  
 Resultatet i föreliggande studie visar att terapeuterna upplever att patientens eventuella 
rädsla för hästen kan vara gynnsam ur perspektivet att det är en konkret rädsla som dessutom 
ökar beredskapen för potentiellt farliga händelser. Det är i enlighet med Wallroths (2010) 
beskrivning om att rädsla bidrar till handling. En av studiens terapeuter upplever att 
patienten, genom sin rädsla för hästens beteende, kan bearbeta svåra upplevelser från 
barndomen. 
 Vidare belyser studiens resultat ridterapeuternas tankar om att HUT bidrar till 
patientens möjlighet att reglera ilska. Under terapeutens vägledning om att oreglerad ilska 
inte får gå ut över någon oskyldig, ges patienten möjlighet att förändra sitt förhållningssätt 
till ilska. Det kan ses i ljuset av Fredricksons (2000) teori om ilska som begränsande då 
terapeuterna i föreliggande studie anser att patientens handlingsrepertoar kan bli så smal att 
terapeuten behöver markera en gräns. Det sker bland annat genom samtal kring att hitta en 
ventil för ilskan, vilket går i linje med Nathansons (1992) teori om att ökad medvetenhet om 
affekter bidrar till förmågan att reglera dem. En terapeut betonar att ilska ibland kan behöva 
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framkallas i syfte att finna kraft att agera. Det går i linje med Wallroths (2010) teori om hur 
ilska skyddar individen genom att aktivera försvarsbeteenden mot hot. 
 Studiens resultat visar också att ridterapeuterna upplever att HUT kan ge patienten ett 
nytt sätt att handskas med äckel, exempelvis genom att på ett humoristiskt sätt överdriva 
affekten. Det stämmer överens med Fredricksons (2000) teori om att äckel begränsar 
individens handlingsrepertoar medan glädje bidrar till ett öppet sinne. Vidare beskriver en 
ridterapeut att HUT kan hjälpa patienten att bearbeta avsky sprungen ur erfarenheter av att 
ha blivit utsatt för övergrepp. I enlighet med Wallroths (2010) teori får avsky individen att 
undvika skadliga saker, varför bearbetning bland annat sker genom att ridterapeuten visar 
respekt för hästens integritet.  
 Kommunikation. Studiens resultat visar att HUT bidrar till kommunikation via 
samspel och kontakt. Efter initiativ från hästen vågar patienten ta nästa steg i samspelet. 
Terapeuter i studien lyfter fördelen av att träna kommunikation konkret under HUT då 
patienten får öva sig i att se sig själv ur andras perspektiv. Kontakt beskrivs även kunna 
skapas mellan patient och häst på hundra meters avstånd. Studiens resultat liknar Bateman 
och Fonagys (2012) beskrivning av individens förmåga att ta rimlig hänsyn till andras 
perspektiv genom olika sätt att kommunicera. 
 Förutsägbarhet. Studiens resultat belyser ridterapeuternas upplevelser av att 
stallmiljön är förutsägbar vilket ger en trygghetskänsla för patienten när hon vet vad som 
krävs. Ridterapeuter i studien berättar att stallmiljön kan ställa krav både på terapeut och 
patient men att dessa krav är förutsägbara. Resultatet går i linje med Sharp och Kalpakcis 
(2015) beskrivning av att förståelse leder till en trygg känsla av att kunna förutse vad som 
ska ske. 
 
Resultatdiskussion Psykologisk flexibilitet  
 Föreliggande studies resultat visar att ridterapeuterna upplever att hästunderstödd 
terapi har betydelse för patientens psykologiska flexibilitet. 
 Öppen. Studiens resultat visar ridterapeuternas uppfattning att patienten under HUT 
ges tillfälle att öva sig i en accepterande inställning. Exempelvis belyser terapeuter hur 
hästen accepterar patientens problem. Via hästen beskrivs patienten lättare kunna acceptera 
jobbiga känslor och tankar, stanna i dem och förstå att hon duger som hon är. Patienten 
tränas också i att öka sin acceptans i små steg varierat med exempelvis ridning trots fysiska 
hinder. Studiens resultat är i likhet med den acceptans Hayes et al. (2014) beskriver som en 
villighet att möjliggöra kontakt med sina upplevelser. I föreliggande studie visar resultatet att 
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en terapeut förtydligar för patienten att problemet kanske främst är att hon är ledsen över 
problemet, inte problemet i sig. Det går i linje med ACTs tanke om att människor lider i 
onödan på grund av att hon inte kan låta bli att ömsesidigt relatera mellan saker (Törneke, 
2014). Eftersom äkta acceptans inte är regelstyrd går det enligt Hayes et al. (2014) inte att 
verbalt instruera sig att använda acceptans för att göra sig av med oönskade erfarenheter, 
utan acceptans skapas aktivt genom upplevelser. Under HUT beskrivs patienten befinna sig i 
en upplevelsebaserad tillvaro tillsammans med en häst som redan gör en del av det patienten 
behöver öva på. Eftersom acceptans innebär att ge utrymme även för sådant som är jobbigt 
vägleder det också patienten mot minskat undvikande (Harris, 2011). Studiens resultat 
skildrar ridterapeuters upplevelser av att HUT kan hjälpa patienten att minska sitt 
undvikande genom små närmanden, hästens initiativ samt terapeutens uppmuntran att stanna 
kvar när hon helst vill springa därifrån. Liknande resultat presenterades av Carlsson et al. 
(2014) där patientens motstånd mot förändring minskade under HUT vilket fick deltagarna 
att ändra sitt beteende istället för att undvika situationen.  
 Föreliggande studies ridterapeuter belyser att hästens icke-dömande beteende hjälper 
patienten att bli mindre dömande mot sig själv. Det liknar resultatet från studien av Carlsson 
et al. (2014) där patienten upplevde hästen som icke-dömande samt att patientens interaktion 
med hästen ledde till en autentisk relation. Hayes et al. (2014) menar att djur skapar 
relationer mellan saker på ett funktionellt sätt, men inte relationellt. Därmed kan det 
sannolikt vara så att när terapeuter i föreliggande studie beskriver att hästen är fri från 
dömande, menar hon att hästen inte dömer relationellt, men gör det funktionellt i nuet. Beter 
sig patienten på ett sätt som hästen inte uppskattar reagerar den på det.  
 Den aktuella studiens resultat visar att terapeuterna använder metaforer och liknelser 
under HUT som ett sätt att få patienten i direkt kontakt med sina upplevelser. Det går i linje 
med Hayes et al. (2014) syn att metaforer är ett verktyg som hjälper patienten att ta ett steg 
tillbaka och se på sina tankar och känslor istället för att se utifrån dem. Vidare lyfte VanFleet 
et al. (2015) att metaforer gör störst nytta när de inbegriper en lösning för patienten, vilket 
studiens resultat visar; när polletten av en metafor trillar ned och en lösning uppenbarar sig 
beskrivs patienten få en insikt som hon kan omsätta i sin vardag. 
 Centrerad. Hayes et al. (2014) menar att centrering är gångjärnet mellan öppenhet och 
engagemang, där individen kan lösa upp en rigid beskrivning av sig själv. Det kommer till 
uttryck i föreliggande studie genom terapeuternas berättelser om att patienten under HUT 
närmar sig förmågan att vara centrerad via övningar i medveten närvaro, kroppsskanning och 
möjligheten att skriva om sin berättelse, sitt jag-som-kontext. Under HUT modellerar 
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terapeuterna ett närvarande tillstånd genom att försinnliga upplevelser och uppmuntra 
patienten att rikta sin uppmärksamhet mot detaljer i nuet.  
          Hästens närvaro i nuet beskrivs inspirera patienter att vara detsamma. Dessutom 
betonas att riskerna med hästhantering ökar om människan inte är uppmärksam. Det går i 
linje med studien av Carlsson et al. (2014) som visade att för att undvika att umgänget med 
hästen blev farligt ökade patientens närvaro samtidigt som hästens närvaro hjälpte patienten 
att öppna sig för nya erfarenheter. Föreliggande studies resultat överensstämmer även med 
studien av Earles et al. (2015) som visade att HUT ökade patientens mindfulnesstrategier 
samtidigt som hästens närvaro bidrog till patientens ökade uppmärksamhet. 
 Harris (2011) beskriver att kontakt med nuet innebär att vara medveten om den fysiska 
omvärlden, den inre psykologiska världen, eller båda samtidigt. Föreliggande studies resultat 
visar i likhet med Harris (2011) teori att hästens rygg fungerar som en plats för patienten att 
vila på samtidigt som hon, under terapeutens ledning, övar sig på att rikta och flytta sin 
uppmärksamhet mellan olika kroppsdelar, mot sin inre känsla eller ut mot hästens andetag 
och rörelser. Terapeuternas berättelser påminner således om kroppsskanning ur ACT-
perspektiv; en mindfulnessövning med syfte att öka den medvetna närvaron (Hayes et al., 
2014). Därutöver menar ridterapeuter i studien att patienter med smärtproblematik förvisso 
blir hjälpta av att arbeta med värden och acceptans såsom beskrivits av Volwes och 
McCracken (2008), men också genom den avslappning i spända, ömmande muskler som kan 
följa av en kroppsskanning liggandes på hästen. 
 Vidare visar studiens resultat att terapeuterna upplever att patienten under HUT ges 
möjlighet att konstruera en ny berättelse om sig själv, sin historia och sina möjligheter, 
vilken kan modifieras utifrån omständigheter. Studiens terapeuter belyser dessutom att 
hästens icke-dömande närvaro bidrar till ett ökat utrymme att lösa upp patientens 
beskrivning av sig själv. Det stämmer överens med ACTs strävan efter individens syn på sig 
själv som en pågående process (Hayes et al., 2014). 
 Engagerad. Resultatet i föreliggande studie visar att ridterapeuterna uppmärksammar 
patienten på betydelsen av värden när omsorg om hästen innebär ett ansvarstagande. Det 
överensstämmer med ACTs syn att människan med hjälp av sina värden kan handla 
ändamålsenligt även när hon inte känner för det (Hayes et al., 2014). Ridterapeuterna i den 
aktuella studien hjälper exempelvis patienter med kronisk smärta att engagerat ta sig upp på 
hästryggen. Det går i linje med studier av Volwes och McCracken (2008) och Volwes et al. 
(2011) som visade att kronisk smärta ofta gör patienten passiv i syfte att undvika att få mer 
ont, och att patientens kontakt med värden kan bryta detta. Vidare beskriver Hayes et al. 
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(2014) värden som fritt valda även om de är kopplade till samhällets värden. Studiens 
resultat visar å andra sidan en terapeuts förståelse för att patientens värden inte alltid 
stämmer överens med andras och att det därför kan vara en utmaning att leva efter sina 
värden. Ridterapeuter i studien beskriver även att människans tvivel kan minska av att se 
hästens frihet från tvivel. 
 Föreliggande studie visar att terapeuterna upplever att HUT premierar steg i riktning 
mot en mental eller fysisk aktivering som är ändamålsenlig för patienten. Den 
beteendeaktivering det innebär för patienten att ta sig till stallet samt den fysiska aktivitet 
som följer av HUT beskrivs av terapeuterna som motiverande. Det stämmer också överens 
med metaanalysen av Levin et al. (2012) som visade att de upplevelsebaserade 
interventionerna i den psykologiska flexibilitetsmodellen gav större framsteg än de verbalt 
dominerade interventionerna. Föreliggande studies terapeuter beskriver att patienter kan 
bryta sig loss ur åratal av lidande när hon under HUT börjar agera. Det går i linje med teorin 
av Strosahl et al. (2014) som betonar att även en liten erfarenhetsmässig förändring kan 
innebära en vändpunkt för någon som känt sig fast, eftersom det som följer kan komma 
spontant från omgivningen.  
 
Metoddiskussion 
 Föreliggande studies kvalitet diskuteras utifrån kvalitativa kriterier av Banister et al. 
(2011) beträffande trovärdighet och tillförlitlighet. Trovärdighet analyseras utifrån 
transparens, triangulering och respondenternas validering. Smith et al. (2009) förklarar att 
transparens omfattar ett detaljerat klargörande av hur forskningsprocessen i studien gått till. 
Det handlar i denna studie om att utförligt rapportera urval av deltagare, hur intervjuguiden 
konstruerats, genomförande av intervjuer samt tydliggörande av analysens steg. IPA föredrar 
att analys sker utifrån en homogen urvalsgrupp för att det ska gå att göra en djup analys av 
materialet (Smith et al., 2009). Gruppen ridterapeuter kan å ena sidan betraktas som 
homogen utifrån att samtliga sedan flera år tillbaka arbetar med HUT. Å andra sidan har 
terapeuterna olika yrkesbakgrund, om än inom närbesläktade områden. Det finns i dagsläget 
sannolikt för få ridterapeuter med samma yrkesbakgrund i Sverige, för att kunna studera en 
yrkesspecifik grupp ridterapeuter. Denna heterogenitet kan även betraktas som en styrka för 
studien då bredden av yrkeskategorier innebär att resultatet går att överföra till liknande, 
varierande verksamheter. 
 Studiens intervjuguide är konstruerad utifrån fördelen att de båda teoretiska 
modellerna kan undersöka HUT ur ett nytt perspektiv. Dock kan den egna konstruktionen 
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innebära begränsningar, som exempelvis att frågan om jag-som-kontext förenklades till 
“egen berättelse” utifrån en tveksamhet till om ridterapeuterna annars skulle förstå termen. 
Frågan gav förvisso fylliga svar, men det är oklart om svaren skulle blivit annorlunda om 
frågan formulerats ur strikt ACT-terminologi. Bedömningen var att terapeuterna annars 
skulle bett om en förklaring som ändå lett till de ord som valdes. Således finns en 
medvetenhet om svagheten i att utarbeta en intervjuguide på egen hand jämfört med att 
använda etablerade intervjuguider som utvärderats och visat sig vara valida och reliabla. För 
att besvara studiens frågeställningar var dock en, för ändamålet utformad, intervjuguide en 
förutsättning, också med tanke på att det exempelvis krävs särskild utbildning för att 
analysera mentalisering utifrån Adult Attachment Interview (Karterud & Bateman, 2011).  
 Ett annat sätt att skapa trovärdighet i en studie är enligt Banister et al. (2011) genom 
triangulering, det vill säga att kombinationen av två olika teoretiska perspektiv skapar en mer 
omfattande beskrivning av ett ämne jämfört med om endast en teori används. Genom två 
teoretiska modeller analyseras studiens frågeställningar utifrån olika perspektiv. Det kan 
ibland även ge motsägelsefulla eller överlappande resultat. Ett exempel är att 
mentaliseringsteorin lyfter patientens möjlighet att verbalisera sina känslor som gynnsamt 
för mentaliseringsförmågan. Det står i kontrast till att psykologisk flexibilitet inte 
förespråkar språklig verbalisering utan snarare upplevelsemässig defusion med tankar och 
känslor. Båda perspektiven ryms i studien. 
 Föreliggande studies reliabilitet bedöms vara uppfylld genom studiens genomförande i 
den naturliga miljön med två intervjuare som i förväg diskuterat följdfrågor. Enligt 
Langemar (2008) går det aldrig att få två personer att bedöma svar och ställa följdfrågor 
utifrån dessa svar på exakt samma sätt. Det var heller inte eftersträvansvärt i denna studie då 
eventuella olikheter snarare kunde gynna möjligheten att fånga nya perspektiv.  
 Under intervjusituationen uppstod ibland störmoment som försämrade hörbarheten på 
inspelningen eller avbröt ridterapeuternas berättelser. Det är svårt att veta vad det har för 
betydelse för resultatet, då en välkomnande miljö sannolikt också gynnar ridterapeuternas 
utförliga och verklighetsnära berättelser om HUT. Intervjuerna innehöll känslig information 
genom exempelvis fallbeskrivningar som kunde vara avslöjande för någons integritet. Dessa 
avidentifierades eller raderades under transkribering och analys. Av de tre terapeuter som 
önskade granska sina transkriberade intervjuer ville en terapeut granska ytterligare en gång 
efter att materialet reducerats i analysen. Möjligen är det en svaghet för studien att inte 
samtliga terapeuter ombads granska sina uttalanden, samtidigt som den terapeut som 
granskade visade att skribenterna avidentifierat tillräckligt. Det går således i linje med 



 
 

 

 37 

Banisters et al. (2011) syn på att validering från deltagare ökar den kvalitativa studiens 
trovärdighet. 
 Analysmetoden av datamaterialet i föreliggande studie valdes i syfte att göra HUT som 
fenomen meningsfullt, där IPA passade för att detaljerat utvärdera terapeuternas upplevelser. 
Studien följer IPAs ideografiska perspektiv genom att metoden placerar deltagarna i sin 
specifika miljö, utforskar deras personliga perspektiv och utvärderar varje deltagares 
uttalande innan övergripande slutsatser dras (Smith et al., 2009). IPA konstruerades 
ursprungligen som en induktiv metod (Smith, et al., 2009) men användes i den föreliggande 
studien deduktivt i syfte att analysera deltagarnas upplevelser i relation till teorier. En 
anledning till att det induktiva arbetssättet valdes bort var utifrån Christensens (2012) 
beskrivning att teoribefriade observationer inte existerar. Därför formulerades 
frågeställningarna i denna studie utifrån två teorimodeller med lovande forskningsresultat. 
Enligt Smith et al. (2009) ska IPAs vägledande steg inte utgöra en begränsning om forskaren 
redan är bekant med metoden. Eftersom skribenterna i föreliggande studie använt IPA 
tidigare samt arbetade deduktivt följdes således inte stegen med exakthet då struktur i 
materialet redan fanns genom teorier och intervjuguide.  
 Studien frågar ridterapeuter om HUTs betydelse för patienten istället för att vända sig 
till patienten själv. Det grundar sig i en etisk riktlinje (Vetenskapsrådet, 2002) kring känsligt 
material där ridterapeuter förväntas förhålla sig professionellt. För studiens tillförlitlighet 
innebär det att resultatet inte direkt går att överföra till patienter som deltar i HUT. Studiens 
syfte var att framställa ridterapeuternas subjektiva upplevelser och kan därmed överföras till 
andra sammanhang. Det är i linje med Smith et al. (2009) som betonar vikten av att 
kvalitativa studier kan användas i liknande kontext.  
 Deltagarselektion kan ha förekommit, där det skulle kunna vara så att de ridterapeuter 
som väljer att delta i studien ser särskilt positivt på HUT som metod, medan de som inte 
anser att metoden fungerar inte heller deltar, eller ens väljer att arbeta med HUT. Dessutom 
kan skribenternas närvaro under intervjun, samt inställning till HUT, påverka deltagarnas 
svar. Sammantaget innebär det en osäkerhet kring studiens tillförlitlighet som medför att 
resultaten kan behöva tolkas med försiktighet. För att motverka detta kunde exempelvis 
intervjuguiden innehållit en fråga om vad terapeuterna tror kan vara orsaken till varför 
studiers resultat av HUTs skiljer sig åt.  
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Praktiska implikationer     
 Föreliggande studies resultat visar, utöver HUTs betydelse för patientens 
mentaliseringsförmåga och psykologiska flexibilitet, en variation av sätt att bedriva HUT; 
som gruppbehandling kontra enskild behandling, med en specifik häst kontra flockar av 
hästar, för en specifik patientgrupp kontra diagnosöverskridande, som en kravlös plats kontra 
med tydliga behandlingsmål, för fysisk kontra psykisk problematik, för barn kontra vuxna, 
uppsuttet kontra från marken, på uppdrag av Landstinget kontra som privat aktör. Det ena 
utesluter inte det andra utan alla varianter skildras i studien. Frågan väcks om var gränsen 
går för vilka diagnosgrupper som kan delta i HUT, vilket också kunde ingått som fråga till 
terapeuterna.  

Anestis et al. (2014) lyfte som kritik mot studier på HUT att forskarna knappt visste 
vad de studerade eftersom metoden varierade så mycket mellan olika utövare. Samtidigt 
innebär variationen i den föreliggande studien att hästunderstödd terapi har betydelse för 
patientens mentaliseringsförmåga och psykologiska flexibilitet oavsett yrkesbakgrund eller 
metodvariation. Kan det ändå finnas praktiska fördelar med ett gemensamt förhållningssätt 
inom HUT? Om ämnet ska studeras kvantitativt är det sannolikt en förutsättning. Samtidigt 
visar denna studie att eventuella riktlinjer skulle behöva vara tillräckligt breda för att 
samtliga yrkesgrupper skulle komma till sin rätt. Föreliggande studies resultat skulle således 
kunna vara till praktisk nytta för att skapa riktlinjer inom denna variation. Ridterapeuters 
ökade medvetenhet om mentalisering och psykologisk flexibilitet, exempelvis genom 
vidareutbildning i teorimodellerna, skulle kunna skapa en gemensam plattform för den 
psykologiska aspekten av HUT, vilket i sin tur skulle kunna gynna såväl kvalitativ som 
kvantitativ forskning.  
 
Slutsatser och framtida forskning 
 Resultatet svarar på föreliggande studies frågeställningar med slutsatsen att 
ridterapeuterna upplever att hästunderstödd terapi har betydelse för patientens 
mentaliseringsförmåga. Slutsatsen är också att ridterapeuterna upplever att hästunderstödd 
terapi har betydelse för patientens psykologiska flexibilitet. Patientens 
mentaliseringsförmåga utvecklas enligt ridterapeuterna specifikt genom HUTs möjlighet att 
bidra till anknytning, emotionell förståelse, kommunikation och förutsägbarhet. Patientens 
psykologiska flexibilitet utvecklas enligt ridterapeuterna genom hästens acceptans och icke-
dömande attityd, användandet av metaforer, övning i minskat undvikande, medveten 
närvaro, patientens möjlighet att ändra sin beskrivning av sig själv, värden samt påföljande 
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ändamålsenliga handlande som leder till beteendeförändring.  
 Eftersom HUT saknar en enhetlig teoretisk modell ser skribenterna ett värde i att 
tydliggöra vilken betydelse ridterapeuterna upplever att HUT har för patienten utifrån 
studiens teorier. I synnerhet med tanke på att teorierna även fungerar för 
variationsrikedomen inom HUT. Förhoppningen är att studiens resultat kan bidra till 
framtida forskning av HUT utifrån mentalisering och psykologisk flexibilitet. Förslagsvis 
skulle intervju av patienter bättre fånga deras perspektiv på HUT. För att ytterligare fördjupa 
patientens perspektiv föreslås även dagboksanteckningar. Eftersom intervju främst skildrar 
hur terapeuterna tror att det förhåller sig, skulle det kunna vara en fördel att studera ämnet 
utifrån observation, vilket åskådliggör hur HUT går till i verkligheten. Randomiserade 
kontrollerade fältstudier skulle via skattningsformulär kunna göra jämförelser mellan HUT 
och kontrollgrupp genom att mäta symptom före och efter behandling. Hur skulle HUT stå 
sig som metod i jämförelse med exempelvis KBT? Experiment skulle kunna utreda detta. 
Det förutsätter ett stort urval inom samma diagnosgrupp vilket i dagsläget uppmuntrar till 
internationellt samarbete. 
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Bilaga I 

 Information om studie av vilken betydelse ridterapeuter upplever att  
hästunderstödd terapi har för patienten 

Du tillfrågas härmed att delta i en studie om hästunderstödd terapi. 
 
Syftet med studien är att undersöka vilken betydelse ridterapeuter upplever att 
hästunderstödd terapi har för patienten. Detta är viktigt eftersom hästunderstödd terapi är ett 
relativt outforskat område avseende dess betydelse för patienten samtidigt som det används 
över hela Sverige. Studien sker som en masteruppsats inom ramen för Psykologprogrammet. 

 
Datainsamling genomförs under februari-mars 2016 i form av intervjuer. Beräknad 
tidsåtgång för intervjun är en och en halv timme. Intervjun kommer i första hand att 
genomföras genom att en av oss besöker dig där vi kan sitta ostört. I andra hand möts vi 
genom ett videosamtal på Skype.  
 
Urvalet har skett genom att vi sökt på internet efter ridterapeuter med verksamhet inom 
hästunderstödd terapi och i första hand valt att kontakta certifierade ridterapeuter och i andra 
hand de som haft en hemsida eller tydliga kontaktuppgifter. Ungefär 7-15 ridterapeuter 
kommer att delta i studien. Intervjun spelas in för att minimera risken att förlora viktig 
information. Källmaterial med information kommer att sparas i våra hem tills dess att 
intervjun transkriberats och avidentifierats; då raderas inspelningen. Övrigt material förstörs 
när studien är färdig i juni 2016. Studien presenteras på ett seminarium inom ramen för 
Psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet samt publiceras i DiVA. Vi kommer att skicka 
dig ett exemplar av uppsatsen och du är välkommen att hämta hem fler versioner för att ta 
del av resultatet. Om du väljer att delta är det bra att veta att du sannolikt kommer att känna 
igen dina egna uttalanden som citat i texten, även om de är avidentifierade. 
 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering och välja att redan inlämnad information inte används. 
 
Vi som genomför studien heter Katarina Gottfridsson och Nadja Fredriksson och studerar 
sista året på psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Kalmar den 9/2 2016 
 
Katarina Gottfridsson, XXX@student.lnu.se 
Nadja Fredriksson, XXX@student.lnu.se 
 
Kontaktuppgifter till handledare: 
Fil. Dr Lena Swalander, Institutionen för Psykologi, Linnéuniversitetet. 
E-post: lena.swalander@lnu.se 
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Bilaga II 
 

Intervjuguide Hästunderstödd terapi  
Katarina Gottfridsson och Nadja Fredriksson   

Vad är hästunderstödd terapi för dig, i din verksamhet? 
F: Vad tror du att hästunderstödd terapi är för dina patienter? 
Hur länge har du arbetat med HUT?  
Ungefär hur många sessioner per patient brukar ingår när du bedriver HUT? (Korttids- eller 
långtidsterapi?) 
Vad tror du det är som är verksamt i HUT?  
På vilket sätt märker du om HUT har betydelse för patientens förmåga att kommunicera 
med sig själv och andra?  
Vad i HUT tror du bidrar till patientens förståelse för sina egna känslor och tankar? 
Vad i HUT tror du bidrar till patientens förståelse för andras känslor och tankar?  
Har du upplevt att HUT kan gynna utforskandet av känslor?   
F: Av de nio grundkänslorna (nyfikenhet, glädje, förvåning, ledsenhet, rädsla, ilska, skam, 
äckel, avsky), vilka kan bli aktuella för patienten i HUT?  
Kan du ge exempel på situationer när det sker?  
(Varför tror du de övriga känslorna inte kommer fram?) 
Vilken betydelse upplever du att HUT har för patientens förmåga att känna gemenskap 
tillsammans med andra?  
Upplever du att HUT har betydelse för patientens känsla av att tillvaron är förutsägbar 
och begriplig? Hur?  
Har du några tankar kring om patientens minnen från barndomen aktualiseras vid HUT?  
F: Vill du ge exempel? Vad kan det bero på?   
Vilken betydelse upplever du att HUT har för patientens psykiska välmående?  
Har du några tankar om vad HUT innebär för patientens egen berättelse om sina 
upplevelser i andra sammanhang?  
Upplever du att HUT har betydelse för patientens acceptans av sina tankar och känslor? 
Hur?  
F: På vilket sätt har hästen betydelse för denna acceptans?  
Upplever du att HUT har betydelse för patientens undvikande av obehag? Hur?  
På vilket sätt upplever du att HUT har betydelse för patientens förmåga att vara medvetet 
närvarande här och nu?  
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Upplever du att HUT bidrar till någon form av avslappning för patienten? Hur? 
Upplever du att HUT har betydelse för patientens möjlighet att bete sig utifrån sina 
personliga värderingar? Hur?  
Upplever du att HUT bidrar till patientens tillit till sin egen problemlösande förmåga och 
handlingsstrategier? Hur? 
Vilken betydelse upplever du att hästunderstödd terapi har för patientens förmåga att 
flexibelt anpassa sig i livet?  
F: Vill du ge något exempel? 
Använder du metaforer eller liknelser i ditt arbete med HUT? 
F: Vill du ge exempel vilka metaforer ni använder? Egna eller patientens? Vilken betydelse 
har det för patienten?  
Väljer du någonsin att öppna upp för samtal kring patientens grundproblematik eller låter 
du den hästunderstödda terapin vara en fri zon där ni “bara är”?  
F: Hur kommer det sig att du väljer att göra så? 
Har du några tankar kring vad aktiveringen som sker i samband med HUT har för betydelse 
för patientens möjlighet att må bättre? 
Uppfattar du att hästen påverkar din och patientens relation i HUT? Hur?  
Ibland talar man om terapeuten som en rollmodell som går före och visar. Hur ser du på din 
roll som ridterapeut?        
 


