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Abstract 

This bachelor thesis analyses the use of horse-assisted therapy amongst mental 

health practitioners within multiple sectors. The aim was to establish whether a 

change could be detected in participants. Adopting a qualitative approach the 

research was mainly conducted through four semi-structured interviews with 

equine-assisted therapy practitioners.  

 

The results show that the practitioners believe the horses improve the 

interactions between the practitioners and participants. The practitioners 

believe this improvement is due to the non-verbal participation of the horse in 

interface with the practitioner and participant and that the horses increase the 

participants’ trust in others as well as their confidence when establishing 

relationships with others.  

 

The participants gained an opportunity to create meaning within their lives 

through everyday routines, structures and feel a sense of context. Some of the 

practitioners struggled to identify what causes the change but recognised a 

positive change in the majority of participants.  

 

Keywords: Horse-assisted therapy, equine- assisted therapy, treatment, 

KASAM (SOC), empowerment, psychosocial treatment. 

  



 

 

Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur behandlare inom olika 

professioner använt sig av hästunderstödd terapi, som en del av en 

terapeutisk behandling. Detta för att se om behandlarna kunde märka en 

förändring hos deltagaren. Examensarbetet baserades på kvalitativ metod 

där fyra telefonintervjuer genomförts med personer som arbetar med hästar 

i terapeutisk behandling.  

 

Resultaten visade att behandlarna upplevde att hästarna kunde hjälpa till 

med samspelet mellan behandlare och deltagare. Det framkom att 

behandlarna upplevde att det skedde genom ett icke-verbalt deltagande från 

hästen i samspel med behandlaren och den som deltog. Deltagarna fick en 

möjlighet att skapa mening med hjälp av vardagliga rutiner och strukturer.  

Del kunde känna tillit till andra, samt började våga skapa relationer med 

andra människor vilket gav en känsla av förhållande till samhället.  

 

Samtliga behandlare menade att det var svårt att avgöra vad som hade skapat 

en förändring. Gemensamt var behandlarnas upplevelse av en positiv 

förändring hos flertalet av deltagarna. 

 

Nyckelord: hästunderstödd terapi, behandling, KASAM, empowerment, 

psykosocial behandling.  
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1. Inledning och problemformulering 

1.1. Bakgrund  

Har du någonsin klappat ett djur och tänkt på hur det påverkar din kropp och 

ditt sinne? Har du kanske märkt att du blir lite lättare till sinnes när du umgås 

med ett djur du tycker om? I samband med egna upplevelser av psykisk 

ohälsa, där kontakten med djur påverkat mig positivt, har ett intresse väckts 

för hur människor påverkas av att vara i närheten av djur. Det var så idén till 

denna uppsats föddes, nyfikenheten om hur djur kan vara ett komplement i 

behandling för att öka det psykiska välbefinnandet hos människor. 

 

Människor och djur har under lång tid interagerat med varandra och 

människor har domesticerat många olika arter för att ha som husdjur 

(McCardle, Griffin, McCune, & Maholmes, 2011). Vad gäller behandling 

är hästar och hundar de vanligaste djuren vi använder oss av (Håkansson, 

2007).  

 

Jag har valt att avgränsa denna uppsats till hästar och verksamheter som 

arbetar med hästunderstödd terapi (HUT). Valet kommer sig av mitt eget 

intresse för hästar och hur de påverkar måendet; inte bara själva ridningen, 

utan även skötsel och annat omkring. 

 

Häst- och ridterapi har som hälsofrämjande behandlingsform funnits i olika 

varianter i Sverige sedan 1940- och 50-talet (Håkanson, 2007). Mest 

framträdande har sjukgymnastisk verksamhet varit där ridning använts som 

fysisk rehabilitering för barn och vuxna med neurologiska funktionshinder. 

Användandet av hästar har utvecklats till att även omfatta behandling av 

sociala- och psykiska problemområden och kallas för hästunderstödd terapi 

(HUT). HUT kan beskrivas som en möjlighet att kombinera arbetet med djur 

och att vistas i naturen samt möjliggöra samtal mellan deltagare och 

behandlare.  

 

Denna uppsats kommer undersöka hästarnas roll i psykosocial behandling, 

detta på grund av mitt eget intresse för behandlingsformen. Även om det 

startade som en fysisk rehabiliteringsform finns ytterligare aspekter med det 
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psykosociala som inte studerats lika väl. Undersökningen kommer att 

baseras på behandlarnas upplevelser av hur hästunderstödd terapi påverkar 

deltagare i psykosocialbehandling. Att intervjua behandlarna var ett aktivt 

val då de inte styrs av den egna behandlingsprocessen, vilket hade varit en 

risk om valet varit att intervjua deltagarna. Behandlarna har ett annat 

helhetsperspektiv och baserar sina upplevelser på flera individers 

interaktion med hästarna. Förhoppningen är att få en bredare bild av den 

psykosociala aspekten av behandlingen genom att undersöka området ur 

behandlarnas perspektiv. 

 

1.2. Relevans för socialt arbete 

Sociala problem kan enligt Meeuwisse & Swärd (2002) försöka förstås eller 

förklaras, genom att undersöka hur de uppkommit, utvecklats och eventuellt 

kan lösas. Socialarbetarens roll kan sägas vara att skapa förutsättning för 

förändring för de personer som befinner sig i en utsatt situation, som en 

psykisk ohälsa eller en neuropsykiatrisk diagnos kan vara.  

 

En socialarbetare ska enligt Payne (2008) företräda, hjälpa och styrka dem 

som befinner sig i en utsatt livssituation. Det sociala arbetet är brett och 

omfattar även behandling inom psykisk ohälsa, som exempelvis kurator 

eller på behandlingshem. Med detta som utgångspunkt är mitt 

examensarbete relevant för socialt arbete genom att psykosocial behandling 

är en del av det sociala arbetet. Att inkludera hästar i verksamheterna kan 

skapa en möjlighet för en behandlare att samtala med deltagarna i ett mer 

informellt sammanhang. Deltagarna ges alternativ till den traditionell 

psykosocial behandling som kan möjliggöra att de vågar öppna sig för 

förändring. Det är huruvida behandlarna har uppmärksammat positiva 

förändringar hos deltagarna som jag önskar belysa i mitt examensarbete. 

 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur behandlare kompletterar 

verksamheten med hästunderstödd terapi. Syftet är också att undersöka 

eventuella förändringar deltagarna får av hästunderstödd terapi, utifrån 
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upplevelser hos behandlare som arbetar med deltagare som har psykiska 

eller sociala utmaningar. 

 

Frågeställningarna som uppsatsen baserar sig på är: 

 

• Hur upplever behandlarna att den hästunderstödda terapin 

kompletterar samspelet med deltagarna under behandling?  

 

• Upplever behandlarna att hästunderstödd terapi ger någon 

förändring hos deltagarna som genomgår terapin och i så fall 

vilken?  

 

1.4. Uppsatsens disposition  

Denna studie är indelad i sex kapitel där samtliga rubriker och underrubriker 

är numrerade. Studien inleds med en presentation av bakgrund, 

problemformulering och syfte samt studiens två frågeställningar. De 

centrala begrepp som är återkommande i studien presenteras för sig. En 

redogörelse av den tidigare forskningen görs och följs av en presentation av 

de teoretiska utgångspunkterna KASAM samt empowerment. I 

metodavsnittet presenteras den valda metoden och diskuterar studiens urval 

av tidigare forskning, tillvägagångssätt vid datainsamling och bearbetning 

och analys.  

 

Inledningsvis i resultat- och analysdelen presenteras informanterna 

(hädanefter behandlarna) efterföljt av resultatet och analysen av densamma. 

Uppsatsen sammanfattas i en avslutande diskussion omkring de mest 

centrala resultaten utifrån studiens syfte och frågeställningar 
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2. Begreppsförklaringar 

Behandlare: Personer som på olika sätt arbetar med psyko-social 

behandling med stöd av hästar i kontakt med människor. Benämningen för 

informanterna i detta examensarbete kommer genomgående att vara 

behandlare. 

Bemästring: Bemästring kan enligt de Jong och Berg i boken 

Lösningsbyggande samtal förstås som en översättning av orden cope och 

coping, då svenskan saknar en exakt motsvarighet. På norska finns verbet 

mestre och substantivet mestring men svenskans mästra har en annan 

betydelsenyans (De Jong & Berg, 2013). I uppsatsen kommer begreppet 

bemästring användas enligt Jong och Bergs beskrivning. 

Copingstrategier: Individens generella förmåga att anta utmaningar. En 

coping-strategi är det sätt en person använder vid nya utmaningar. Det finns 

enligt Margareta Kristenson (2012), två typer av strategier; 

problemfokuserade alt. lösningsfokuserade och känslofokuserade alt. 

undvikande. De problemfokuserade strategierna föredras om det finns en 

lösning (2012, ss. 25-34).  

Deltagare: Behandlarna använder sig av olika uttryck för att beskriva dem 

de arbetar med. Uttrycken varierar mellan klient, patient, kund, elev och 

deltagare - allt beroende på vilken bakgrund behandlaren har. Jag väljer att 

använda ordet deltagare i uppsatsen för att skapa en helhet i min 

beskrivning. 

EASW – (Equine Assisted Social Work) -benämningen på hästunderstödd 

terapi i socialt arbete. 

HUT - Hästunderstödd terapi (EAT - Equine Assisted Therapy: Engelskans 

motsvarighet till HUT): Ett svenskt paraplybegrepp som innefattar olika 

typer av terapi och behandling med hästen som huvudverktyg (irt-

ridterapi.se, 2011-03-09 Ref. 1). Det är även detta begrepp jag kommer 

använda mig av i uppsatsen. Föreningen ”IRT Ridterapi” förklarar 

hästunderstödd terapi med att deltagaren förutom att rida på hästen (mest 

vanligt inom sjukgymnastik) även kan arbeta med hästarna från marken eller 

i körning. Enligt föreningen ”Ridterapi för alla” kan olika professioner ha 

olika mål med att använda hästen i terapin. 
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Spegling: En teknik som i personlighetsutveckling och psykodrama 

används för att ge en person återkoppling till sitt beteende genom imitering 

eller muntlig diskussion (Egidius, 2005). 

Psykisk hälsa: När människor upplever att de har ett meningsfullt liv där 

de kan använda sina resurser och vara delaktiga i samhället samt ha förmåga 

att hantera livets motgångar (SKL, 2017). 

Psykisk ohälsa: En paraplyterm som omfattar ett brett spektra, från svåra 

sjukdomar till många vanliga psykiska hälsoproblem och milda symtom. 

Symtomen kan innebära att personen lider men inte omfattas av en 

psykiatrisk diagnos (Vilhelmsson, 2014). 
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer tidigare forskning om djurunderstödd terapi att tas 

upp för att sedan gå in på hästunderstödd terapi.  

 

Mycket av den forskning som jag har funnit under sökningarna är från USA 

och Norge, även om det under de senaste åren startats forskningsprojekt från 

andra nordiska länder. Dessa projekt har genomförts i Sverige, Norge samt 

Finland.  

 

3.1. Djurunderstödd terapi  

Ett av de första projekten i Norden där djur användes som en del av en 

behandling genomfördes i Norge av Bente Berget i studien Animal-assisted 

therapy: effects on persons with psychiatric disorders working with farm 

animals (2006). Syftet var att dokumentera en behandling där lantgårdsdjur 

användes som tillägg till en traditionell psykiatrisk behandling för att se om 

det gav några tilläggseffekter. En grupp fick endast den traditionella 

psykiatriska behandlingen medan testgruppen även skulle delta i arbetet på 

ett lantbruk. Intervjuer genomfördes och självskattningsenkäter besvarades 

med jämna mellanrum av deltagarna.  

 

Projektet kan liknas vid hästunderstödd terapi i, då det genomfördes på en 

gård, där liknande arbetsuppgifter utfördes för att sköta om djuren, men där 

fysisk kontakt genom ridning inte ingick. Bergets (2006) projekt var även 

unikt i att man använde självskattningstest för att mäta det psykiska måendet 

hos deltagarna både före projektstarten samt vid ett uppföljande test sex 

månader efter att projektet avslutats. 

 

Bergets (2006) studie visade att testgruppen ökade intensiteten och 

noggrannheten i sitt arbete med djuren i slutet av testperioden i förhållande 

till den första delen av perioden. Trots att inga effekter kunde registreras 

under testperioden för de olika hälsofaktorerna, kunde skillnader mellan 

behandlingsgruppen och kontrollgruppen påvisas sex månader efter 

testperioden. Detta genom lägre självskattad ångest, bättre tro på sin egen 

bemästringsförmåga, som av Berget (2006) beskrevs som känslan av att 
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kunna påverka sitt eget liv, samt förmåga att hantera stress. Dessa 

förändringar kunde inte påvisas hos kontrollgruppen.  

 

Slutsatsen av Bergets (2006) undersökning var att både lantbrukarna och 

hälsopersonalen ansåg att husdjur i stor omfattning kunde bidra till vanlig 

terapi. Resultaten antydde att djurassisterad terapi med husdjur var ett 

positivt tillägg till vanlig terapeutisk behandling, då särskilt för patienter 

med exempelvis ångest. Hälsopersonalen som arbetat med det fick därför en 

större acceptans för djurassisterad terapi (.ibid).   

 

3.2. Hästens (flock)beteende som samtalsgrund 

Bland de studier om hästar som används i terapi finns den amerikanska 

avhandlingen Practices of therapists using equine facilitated/assisted 

psychotherapy in the treatment of adolescents diagnosed with depression: 

A qualitative study av Frames (2006), som genom kvalitativa intervjuer 

undersökte den praktiska verksamheten hos 15 certifierade terapeuter som 

använde HUT med tonåringar med olika socioekonomisk bakgrund som alla 

var diagnosticerade med depression. Behandlarna som ingick i studien 

arbetade samtliga med hästterapi. 

 

Hästarnas sociala organisation och flockbeteende gör att det, enligt Frames 

(2006) är unikt jämfört med andra typer av djurassisterad terapi. Detta då 

hästar är flockdjur och beroende av en social hierarki och explicit icke-

verbal kommunikation för överlevnad. I studien framkom att många av 

informanterna uppfattade att ungdomarna var kapabla att identifiera sig med 

flockbeteendet, då de jämförde med sin egen kamp med att sortera ut 

vänskapliga- samt familjerelationer från dåliga relationer. I vissa fall 

uppfattade respondenterna att klienterna blivit en del av hästflocken och 

kunde identifiera hur deras eget beteende gav reaktioner från hästarna. Som 

en viktig komponent i hästunderstödd terapi fick klienterna verktyg så de 

kunde identifiera och relatera sina egna erfarenheter till vad de observerade 

bland hästarna (ibid.).  
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Slutsatsen av Frames (206) studie var att behandlarna uppfattade att 

samvaron och övningarna med hästarna fungerade som feedback-

mekanismer för ungdomarna. Hästarna representerade olika mänskliga 

förhållanden för deltagarna och gav därför möjlighet till att skapa en 

förändring hos deltagarna efter att de fått bearbeta sina minnen (ibid.). 

 

3.3. Det nuvarande kunskapsläget inom HUT 

Catharina Carlsson (2016) genomförde en kunskapsöversikt i en 

litteraturstudie som baserades på internationell forskning om 

hästunderstödd terapi som genomförts under åren 2000-2014. Totalt 

analyserades 55 artiklar och 15 avhandlingar med syftet att undersöka vad 

som saknades och huruvida det fanns motsägelsefulla resultat inom fältet.   

 

Studierna visade att de strukturer som fanns hjälpte deltagarna att skapa 

rutiner och att nå upp till de mål som de satt med behandlingen, detta gav i 

förlängningen en förbättring av deltagarnas mentala hälsa (Carlsson, 2016). 

Kunskapsöversikten visade att hästunderstödd terapi gav behandlarna 

möjligheten att skapa en relation till deltagarna i en annan miljö än de 

traditionella behandlingsrummen. Genom att behandlarna inkluderade 

hästen, som kommunicerade icke-verbalt, fanns möjligheten för deltagaren 

att undvika känslan av att vara dum eller bli dömd, då kommunikationen 

skedde genom kroppsspråk. Hästens närvaro som en tyst följeslagare kan ge 

möjligheter för deltagaren att inte behöva svara på frågor om mående, utan 

kan bara vara sig själv.  

  

Resultatet av litteraturöversikten visar att det är svårt att visa på att det är 

kontakten med hästar som ger behandlingen en effekt. Slutsatsen av 

Carlssons (2016) kunskapsöversikt var att ytterligare forskning behövs för 

att undersöka hur den känslomässiga kontakten med hästarna påverkar 

vilken effekt hästterapin har, samt om det är kontakten med hästar som 

ändrar effekten av behandlingen. Carlssons (2016) studie rekommenderade 

att de som arbetar med hästterapi bör utveckla en gemensam standard för 

språket inom fältet. Det behövs därför varierade forskningsmetoder och 

interdisciplinära forskningsgrupper för att fånga komplexiteten i det sociala 
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arbete och behandlingsterapin som sker med hjälp av hästar. Carlsson 

(2016) menade också att framtida forskning bör försöka definiera de 

centrala komponenterna för att metoden ska vara överförbar till olika 

verksamheter.   

 

3.4. Hästens betydelse i behandlingen 

Catharina Carlssons (2017) avhandling: Hästunderstött socialt arbete - ett 

samtalsrum med potentiella möjligheter för ungdomar med 

självskadebeteenden och deras personal, undersökte den så kallade 

erfarenhetsbaserade tysta kunskapen (exempelvis sinnesstämningar och 

tolkningar men även tystnad och ansiktsuttryck) i hästunderstött socialt 

arbete. Carlssons avhandling baserades på kvalitativa djupintervjuer som 

gjordes med åtta anställda samt nio boende med syfte att undersöka hur 

relationen mellan behandlarna och deltagarna skapades. Den kvalitativa 

studien genomfördes på ett behandlingshem för kvinnor mellan 15-21 år 

med självskadebeteende (ibid.).  

 

Det hästunderstödda sociala arbetet på behandlingshemmet i Carlssons 

(2017) studie gavs under en timme per vecka som ett komplement till ett 

program baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT). Olika former av 

relationer undersöktes, bland annat så kallade dyader som kan beskrivas som 

en grupp bestående av två individer. I detta fall bestod dyaden mellan 

deltagaren och personalen, med syfte att se hur relationen utvecklades. Även 

hur relationen utvecklades när gruppen gick från att vara en dyad till en triad, 

i och med att hästen var med som en tredje part studerades. 

Förutsättningarna i relationen mellan deltagaren och behandlaren 

förändrades när de blev tre individer i gruppen.  

 

Närvaron av hästen gjorde enligt Carlsson (2017) att deltagarna kunde 

reflektera och diskutera friare utan att det skulle finnas ett färdigt svar.  

Slutsatsen av studien var att tillägget med en häst i hästunderstött socialt 

arbete, ändrar kvaliteten i den terapeutiska relationen mellan behandlaren 

och deltagaren Baserat på berättelserna gjorde hästens förmåga att läsa 

mänskliga känslor att både personalen och klienterna blev mer medvetna om 
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sina egna känslor. Med hjälp av hästen skapades en triad mellan 

behandlaren, hästen och deltagaren. Detta skapade unika relationer, då 

hästen inte dömde deltagaren (ibid.).  

 

3.5. Hästunderstött socialt arbete på behandlingshem 

Ett exempel på behandlingshem som använt sig av hästar som en del av 

behandlingen under lång tid, beskrivs av Sven Forsling (2014). Forsling har 

skrivit om Stall Frossarbo, ett behandlingshem i Sverige för 16-20 år gamla 

flickor som omhändertagits med tvång. Projektet med hästunderstödd terapi 

dokumenterades och detta var det första försöket där effekten av miljöterapi 

med häst haft fokus. Miljöterapi innebär att den fysiska och sociala 

vardagsmiljön används för att möjliggöra positiv utveckling hos deltagarna. 

En del av miljöterapi är att deltagarna ska vara delaktiga i sin egen 

behandling och att kommunikationen ska vara öppen. Projektet med Stall 

Frossarbo varade i tio år och deltagarna genomförde bland annat en 

hästskötarutbildning och ansvarade för en utbildningshäst (Forsling, 2014). 

 

Forsling (2014) skrev även att människor är rädda för att vara ensamma och 

att vi strävar efter ett sammanhang och att hästen kan möjliggöra mänskliga 

relationer. Forsling (ibid.) skrev också att hästen ”gav och skapade åt mig 

en terapeutisk mötesplats”, där mötet gav nya möjligheter för behandlaren 

att skapa förtroende genom hästen. 

 

3.6. Att skapa tillit till behandlaren 

Carlsson (2017) kom i sin avhandling fram till att hästen verkade skapa ett 

ramverk för interaktionen mellan personalen och de unga kvinnorna. 

Carlssons (2017) studie beskriver också att hästen fungerade som en länk 

mellan deltagaren och personalen och att denna länk inte skulle kunnat 

skapas under vanlig terapi bestående av två individer i ett rum.  

 

Genomgående i Carlssons (2017) studie var att hästar fungerade som ett 

hjälpmedel för att skapa relationer, genom olika aktiviteter kring hästarna 

hjälptes deltagarna med sin egna mentala hälsa. Att personalen kunde 
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misslyckas i sitt interagerande med hästen, inför deltagaren, skapade en mer 

informell och dynamisk interaktion mellan personalen och klienterna. För 

att inte stöta bort hästen eller göra situationen farlig, var både personalen 

och klienterna tvungna att lära sig hantera sina reaktioner och känslor. Som 

ett resultat av att deltagarna och personalen lärde sig hantera sina reaktioner 

och känslor minskade deltagarnas motstånd mot förändring och deltagarna 

blev mer benägna att hantera sina känslor/reaktioner och ändra sitt beteende 

snarare än att undvika situationen eller informationen (Carlsson., 2017). 

 

3.7. Relationskapande 

Carlsson (2017) kom i sin avhandling fram till att hästen verkade skapa ett 

ramverk för interaktionen mellan personalen och de unga kvinnorna. 

Carlsson (2017) beskriver också att hästen fungerade som en länk mellan 

deltagaren och personalen och att denna länk inte skulle kunnat skapas under 

vanlig terapi bestående av två individer i ett rum.  

 

Genomgående i Carlssons studie var att hästar fungerade som ett hjälpmedel 

för att skapa relationer. Genom olika aktiviteter kring hästarna hjälptes 

deltagarna med sin egna mentala hälsa. Att personalen kunde misslyckas i 

sitt interagerande med hästen, inför deltagaren, skapade en mer informell 

och dynamisk interaktion mellan personalen och klienterna. För att inte stöta 

bort hästen eller göra situationen farlig, var både personalen och klienterna 

tvungna att lära sig hantera sina reaktioner och känslor. Som ett resultat av 

att deltagarna och personalen lärde sig hantera sina reaktioner och känslor 

minskade deltagarnas motstånd mot förändring. Deltagarna blev mer 

benägna att hantera sina känslor/reaktioner och ändra sitt beteende snarare 

än att undvika situationen eller informationen (Carlsson et al., 2017). 

 

3.8. Uppsatser som handlar om hästunderstödd terapi 

Flera examensarbeten har skrivits där olika aspekter av hästunderstödd 

terapi har studerats. Pärlehag och Norlin, 2010, beskrev i C-uppsatsen 

Hästunderstödd terapi. En kvalitativ studie om professionellas syn på 

Hästunderstödd terapi, hur hästunderstödd terapi används praktiskt i socialt 

arbete i Sverige. De intervjuade fem professionella som arbetade med EAT 
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(HUT) som behandlingsmetod i olika aktiviteter. Sammanfattningsvis 

visade studien att behandlingsmetoden varierade beroende på behandlarens 

utbildningsbakgrund. Den hästunderstödda terapin genomfördes både med 

enskilda individer och i grupp, på hästryggen och från marken.  

 

Pärlehag och Norlin avslutade med att betona att behandlarna själva 

ansvarar för att de endast tar emot de deltagare som de har kunskap att 

hjälpa, exempelvis att behandlarna har kunskaper om olika diagnoser och 

hur personer fungerar vid dessa (Pärlehag & Norlin, 2010). 

 

Examensarbetet Ridterapi - Patientens upplevda effekter av ridterapi från 

2007 av Sundberg & Söderblom, baserades på en kvantitativ enkät som gick 

ut till 15 personer som deltagit i ridterapi. Studien visade att det främst var 

den psykiska hälsan som deltagarna upplevt en positiv effekt på, när det 

gällde välbefinnande. Även självuppfattningen hade stärkts genom 

ridterapi. Störst betydelse för den positiva effekten var enligt studien hästen, 

men även terapeuten, övriga deltagare och miljön visade sig betydelsefulla 

(Sundberg & Söderblom, 2007). 

 

I det kvalitativa examensarbetet Vet HUT från 2011, av Bäckelie, Larsson, 

och Trommels Lind, var syftet att genom kvalitativa intervjuer se hur 

behandlaren skapar relationen mellan deltagare och häst samt behandlarens 

syn på deltagarens utveckling, genom att se på deltagarens relation till 

hästen. Resultatet av studien visade, att hästen fungerade som ett hjälpmedel 

för behandlarna att skapa förutsättningar för att knyta an till hästen och 

utveckla en god relation till en annan varelse, till att börja med hästen, och 

senare andra människor. Med hästen gavs möjligheten att öva på anknytning 

i en miljö som var tillitsfull och stressfri. Genom att hästen accepterade 

deltagarens verkliga jag, gavs möjlighet att våga genomföra praktiska 

övningar. Deltagarna fick chansen att öva och misslyckas i en trygg 

omgivning, med målet att lyckas. Detta gav en möjlighet för deltagarna att 

överföra erfarenheterna från övningarna till relationer med människor. 

(Bäckelie, Larsson, & Trommels Lind, 2011). 
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Satu Valkas finska examensarbete Tekijät potilaan näkökulmasta i 

psykologi 2012, som genom en studie med självutvärderingar som 

besvarades av 17 deltagare, undersökte hur deltagarna upplevde behandling 

med hästunderstödd terapi. Samtliga deltagare genomförde behandling på 

uppdrag av psykiatrin. Resultaten visade, att hästterapin gynnade 

patienterna och var en effektiv behandlingsform för en mängd olika 

psykiska sjukdomar. Effekterna beskrevs som ett samspel mellan deltagare, 

behandlare och häst vilket tillförde en mångsidighet till terapin. Deltagarna 

gavs också en interaktiv relation till hästarna och en stabil miljö. Patienterna 

beskrev hästarna som en beteendeexpert och en vän (Valka, 2012)  

 

3.9. Sammanfattning av tidigare forskning 

Det som nämns överlag i studierna är minskad ångest och en större förmåga 

att bemästra vardagslivet. Även för de som i Bergets (2006) studie befann 

sig på en gård och skötte om djur kunde ångestnivåerna mätas och var lägre. 

Ett flertal av studierna visade att hästar fungerade som ett hjälpmedel för 

behandlaren att skapa en relation till deltagaren utifrån olika aktiviteter som 

skötsel och fodring.  

 

Resultaten av Pärlehag och Norlins examensarbete visade liksom även 

tidigare forskning av Carlsson (2016 och 2017) samt Forsling (2014) att 

hästen ses som en tredje part i terapitillfället och det framkom att den ger en 

naturlig ingång till känsliga samtalsämnen. Terapeuterna uppgav att de 

genom hästen kunde spegla individernas känslor och mående samt betrakta 

deras rörelsemönster. Författarna uppfattade att terapin i vissa fall kunde 

vara hämmande, som exempelvis vid gruppterapi då deltagarna kan hamna 

i oönskade situationer där de blir utelämnade och tvingade att öppna sig för 

övriga deltagare (Pärlehag & Norlin, 2010). 

 

3.10. Diskussion av tidigare forskning 

Då underlaget endast omfattar några få studier i dagsläget, är det svårt att 

veta vilken faktisk effekt hästterapi kan ge. Även om det nu kommer 

ytterligare studier är det inget som pekat på att det är just hästarna i 

hästunderstödd terapi som ger ett positivt resultat.  
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Den tidigare forskningen som tagits upp i kapitlet har en tydlig koppling till 

hästunderstödd terapi som en alternativ behandlingsform för personer med 

psykosociala problem. Resultatet från de tidigare forskningsstudierna 

kommer att användas i kapitlet resultat och analys, för att reflektera till de 

resultat som framkommit i min studie. 

 

Min studie har undersökt hur behandlarna upplever att samspelet mellan 

deltagare och behandlare kan kompletteras, med hjälp av att hästarna blir en 

del av gruppen. I den tidigare forskningen har det fokuserats på att 

undersöka flera informanter i enstaka verksamheter, medan min studie 

undersöker hur fyra behandlare i olika typer av verksamheter upplever sitt 

arbete med deltagarna samt om de ser någon förändring.  

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

I kapitlet ges en beskrivning av de teoretiska analysverktyg, som valts för 

att kunna analysera empirin. Dels det salutogenetiska förhållningssättet, ett 

hälsofrämjande förhållningssätt, och teorin om känsla av sammanhang 

(KASAM) (Antonovsky, 2005). Dels också teorin bakom begreppet 

empowerment, om vad som ger individen en känsla av att ha kontroll och 

makt att styra över sitt eget liv.  

 

Anledningen till valet av teorin om KASAM (Antonovsky, 2005) är att 

denna teori ger möjlighet att analysera helheten kring hästunderstödd terapi 

som en psykosocial behandlingsmetod. KASAM-teorin kan sägas vara en 

förlängning av det salutogena tänkandet kring hälsa. Genom att välja att utgå 

från det friska hos varje individ och ge förutsättningar för deltagare att kunna 

hantera situationer och relationer, ges de möjlighet att uppleva sin tillvaro 

som begriplig, hanterbar och meningsfull. 

 

Valet av empowerment (Lars Jerdén i Hertting & Kristenson, 2012) som 

teori gjordes för att analysera behandlarnas möjlighet att med hjälp av hästen 

öka deltagarnas självtillit och därigenom möjligheten att påverka sina egna 

liv. Målet med empowerment är att stärka individer och ge dem kontroll 
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över sin egen situation. Behandlarna i min studie har arbetat med personer 

med olika former av psykiska problem, gemensamt har varit att de haft ett 

sämre självförtroende än flertalet. Det gemensamma målet med 

behandlingarna har överlag varit, att stärka deltagarna och skapa 

möjligheten att ta kontroll över sina egna liv. 

 

4.1. Salutogenes 

Det salutogena sättet att se på hälsa är att fokusera de olika faktorer som 

främjar det friska i människan. Enligt Antonovsky (2005) kan hälsa ses som 

ett kontinuum mellan sjukt och friskt, där de flesta av oss till en viss grad är 

friska. Det salutogena perspektivet riktar in sig mot faktorer som är så nära 

den friska änden av skalan som möjligt. Den som har ett salutogent synsätt 

och ska hjälpa en individ, inriktar sig mot att denne ska röra sig mot den 

friska polen. Det löser inte alltid alla problem att utgå från det friska, men 

ger mer förståelse och kunskap och därmed en bättre förutsättning för att 

röra sig mot det friska hos individen (ibid.).  

  

Alla människor utvecklar varierande grader av generella motståndsresurser, 

detta kan förklaras som möjligheten att hantera motgångar i livet. Att leva 

är att kunna möta alla livets motgångar (Grøholt, Sommerschild, & Gjærum, 

1999) 

 

Salutogenetiken eftersträvar enligt Antonovsky (2005) att ta reda på en 

persons hela historia. Den ser efter faktorer som främjar hälsa och hjälper 

till att röra sig mot den friska polen, det kan även ses som coping-resurser 

eller det Antonovsky kallar ”generella motståndsresurser”. Det 

salutogenetiska eftersträvar inte en magisk lösning men olika källor till 

saker som påverkar negativt (Antonovsky, 2005). Förutsättningen för en 

salutogen utveckling var enligt Antonovsky att individen hade en känsla av 

sammanhang i sitt liv. Detta kallade han ”sence of coherence”, på svenska 

känsla av sammanhang, förkortat till KASAM.  
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4.2. KASAM- känsla av sammanhang 

Med utgångspunkt i salutgenetiken leder den enligt Antonovsky till att ge 

personerna känslan av sammanhang som bidrog till en salutogen utveckling. 

Antonovsky Antonovsky (2005) beskrev att människornas känsla av 

sammanhang (KASAM) bestod av tre komponenter; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Detta är en central del i teorin som är 

relevant i min studie, då det är grundläggande i hur en person förstår oc 

hanterar sin egen situation samt vilken betydelse som behandlarna har i 

processen mot att påbörja möjligheten för deltagarna att flytta sin hälsa mot 

det friskare i hälsospektrumet. 

 

Antonovsky (2005) menade att begriplighet är kärnan i definitionen av 

KASAM. Den beskriver hur individen upplever och bearbetar både positiva 

och negativa händelser. Med en stark känsla av sammanhang upplever 

personen händelser som hanterbara och som kan förstås med hjälp av 

förnuftet (ibid.). Hanterbarheten kan förklaras med hur personen upplever 

att den har resurser som hjälp att gå vidare i livet. Antonovsky kallar den 

sista delen för motivationskomponent, meningsfullhet. De områden i livet 

som är känslomässigt betydelsefulla och därför viktiga för individen. Saker 

som inträffar inom dessa ses och nästan välkomnas av personerna som 

utmaningar som är värda den tid och engagemang som krävs. (ibid.). 

 

4.3. KASAMs relevans för studien 

Det salutogena förhållningssättet och KASAM är relevant för detta 

examensarbete, då KASAM erbjuder möjligheten att se det som är friskt och 

som fungerar hos en deltagare. Tanken bakom den hästunderstödda terapin 

är att med hjälp av hästarna ges en möjlighet för behandlarna att skapa en 

vardag som är begriplig, hanterbar och meningsfull för deltagarna. Samtliga 

delar av KASAM bör finnas för att deltagaren ska känna just, en känsla av 

sammanhang. 

 

4.4. Empowerment 

I boken Hälsofrämjande möten (Hertting & Kristenson (red.), 2012) skriver 

Lars Jerdén att WHOs Ottawa-deklaration lyfte fram begreppet 
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empowerment som står för makt och styrka. Empowerment beskriver hur 

människor på ”gräsrotsnivå” aktivt kan ta över makten för sin egen situation. 

Enligt Payne (2005) ska de som arbetar med utsatta personer fungera som 

företrädare och representera och hjälpa dessa att bestämma över sin egen 

situation. Effekterna av eventuella hinder som denne har för att göra det på 

egen hand ska på det sättet minska. Begreppet har enligt Jerdén (2012) 

använts för att beskriva processer där exempelvis terapeuter försöker stärka 

sina patienter genom att ge dem makt och styrka (ibid.).  

 

Askheim (2007) skriver att ordet empowerment har sitt ursprung i ordet 

power, som kan översättas med flera ord i det svenska språket. Författaren 

menar att den främsta betydelsen av empowerment är styrka och kraft men 

även makt. I dag används begreppet empowerment när en diskuterar utsatta 

grupper som exempelvis, personer med psykiska sjukdomar, invandrare och 

homosexuella. Askheim skriver att utgångspunkten är att de utsatta 

personerna ska stödjas för att få kontroll över sin situation. Poängen är att 

stärka individens självkontroll genom att påbörja funderingar och kraft till 

detta. Askheim (2007) menar även att individen ska få möjlighet att påverka 

sin roll i samhället. Detta genom att medvetandegöra personens egen 

livssituation i förhållande till samhället, samt kraft till att visa att de har 

möjlighet att ha makt över sitt eget liv. 

 

4.5. Relevansen av teorin empowerment 

Begreppet empowerment kan därför ses som grunden i ett hälsofrämjande 

förhållningssätt inom hälso- och sjukvården med syfte att stödja patienten 

att öka egenmakten, kraften och att ta kontroll över sitt liv och sin hälsa. 

Genom att behandlarna utgår från att ge deltagarna i HUT tillbaka makten 

över sitt eget liv, skapas nya möjligheter för deltagarna att själva ha 

kontrollen. Detta är viktigt i vårdens alla skeden. Möten som stärker 

empowerment kräver att hälso- och sjukvårdens personal har mod och vilja 

att låta patienten ta makt. Empowerment kräver även reflektion så att 

patienten kan bli en aktiv medproducent av sin egen hälsa (Lars Jerdeén i 

Hertting & Kristenson (red.), 2012). Genom att behandlarna skapar en 

handlingsplan tillsammans med deltagaren utifrån verksamhetens ramar ges 
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deltagarna en ökad känsla av egenmakt, men även att de själva bestämmer 

över vad som ska ske i deras egna liv. 

 

4.6. Tillämpning av teorier 

Då min studie undersöker behandlarnas upplevelse av hästunderstödd terapi 

och behandlarnas upplevelse av eventuella förändringar hos deltagarna, har 

jag för avsikt att med teorierna KASAM och empowerment förklara och 

analysera den insamlade empirin.  

 

KASAM grundas på begreppen salutogent perspektiv, begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Det salutogena innebär att hälsa är ett 

kontinuum där alla människor har en viss grad av hälsa. Genom att öka 

känslan av hanterbarhet och göra livet begripligt, ge en mening med livet 

samt verktyg för deltagaren att hantera det ska känslan av sammanhang 

(KASAM) öka. Utifrån teorin om KASAM används begreppen ett 

salutogent perspektiv, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

 

Teorin om empowerment används för att se hur behandlaren hjälper 

deltagaren att bli stärkt i att ha makt och kontroll över sitt eget liv, och hur 

behandlarna upplever att de själva arbetar för att öka deltagarnas 

bestämmanderätt och makt över sina egna livsval.  

 

Dessa två teorier används tillsammans för att analysera och därigenom få 

möjlighet att tolka och förstå det behandlarna har berättat på ett djupare plan. 

Detta kan ge en ökad förståelse till vad hästunderstödd behandling kan ge 

som komplement till behandlarnas närvaro samt vilken förändring som 

kanske sker i deltagarna. Teorierna kommer användas för att analysera och 

försöka förklara empirin. 

 

5. Metod och material 

Kapitlet om metod och material redogör för utformningen av studien. Här 

beskrivs valet av metod och vilka urval som gjorts av litteratur och 

behandlare. En beskrivning av tillvägagångssättet kommer presenteras i 

detta kapitel. En diskussion av arbetets transparens och etiska 



 

19 

 

frågeställningar kring undersökningen kommer avsluta kapitlet om metod 

och material.  

 

5.1. Metodval 

Detta examensarbete utgår från en kvalitativ metod med fokus att söka 

kunskap om hästunderstödd terapi utifrån hur den enskilde behandlaren 

uttrycker sig kring sina upplevelser. Genom den kvalitativa metoden önskar 

jag få en förståelse för behandlarnas upplevelser (jfr Larsson, Lilja, & 

Mannheimer, 2005, s. 92). Detta examensarbete har genomförts med hänsyn 

till att behandlarnas upplevelser ska stå i centrum. Mitt syfte med 

examensarbetet är att undersöka behandlarnas upplevelser av 

behandlingsformen hästunderstödd terapi med hjälp av kvalitativa 

intervjuer. Vid användandet av den kvalitativa metoden försöker man enligt 

Larsson (2005, s. 92) att ”nå kunskap om personens subjektiva upplevelser 

utifrån dennes egna ord, uttryck och meningsbeskrivningar”.  

 

Valet av intervjuform blev att göra halvstrukturerade intervjuer för att ha en 

utgångspunkt under intervjusituationen. Enligt Wägnerud (2012) bör 

intervjuguider ha halvöppna frågor. Intervjuformen ger möjligheten att 

kunna fokusera på informanternas upplevelser och låter den intervjuade 

styra svaret. Med min studie önskade jag att med hjälp av en 

halvstrukturerad intervjuguide, kunna ta del av behandlarens egen 

upplevelse och på vilket sätt de kompletterade behandlingen med hästar. 

Samtliga intervjuer har genomfördes med en halvstrukturerad intervjuguide 

som vägledning (se Bilaga 1).  Intervjuguiden möjliggjorde för mig som 

intervjuare att kunna följa upp den enskilde behandlarens svar med 

uppföljningsfrågor. 

 

5.2. Tillvägagångssätt 

5.2.1. Telefonintervju 

Studien baseras på fyra kvalitativa telefonintervjuer styrda av en 

intervjuguide med konstruerade frågor baserat på syftet och 

frågeställningarna i undersökningen (se bilaga). De fyra intervjuerna har 

genomförts över telefon för att kunna nå så många behandlare som möjligt 
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med en stor geografisk spridning. Intervjuerna varade mellan 45 – 90 

minuter. 

 

Nackdelen med att ha genomfört telefonintervjuer var att vissa avsnitt i 

inspelningen har varit svåra att höra i sin helhet, då täckningen med mobiler 

och/eller ljudupptagningen varit bristfällig. Min bedömning har varit att det 

inte påverkat resultatet av empirin. Delarna som varit svåra att höra har varit 

under pauser, och i ett annat fall handlade om de praktiska delarna av hur 

verksamheten sköttes och liknande. Ytterligare en nackdel är det att inte ha 

ögonkontakt och kunna läsa av kroppsspråket hos den intervjuade.  

 

Även det faktum att jag som ovan intervjuare inte hade en bättre struktur 

och avgränsning i mina första intervjuer var en nackdel, och har antagligen 

påverkat längden på intervjuerna. De första intervjuerna blev långa och 

kunde ha kortats ner med en mer fokuserad frågeställning. Genom att ha ett 

bättre fokus på syftet med undersökningen kunde ett par frågor ha valts bort. 

 

5.2.2. Urval av intervjupersoner 

Under processen att finna rätt intervjupersoner gjordes först en 

internetsökning med sökorden: ”hästterapi”, ”HUT”, ”hästunderstödd 

terapi”, ”häst”, ”psykisk*”. Sökningarna resulterade i träffar på en 

intresseförening vid namn OHI, med listor över aktiva utövare. Det finns 

enligt intresseföreningen en möjlighet att certifiera sig för att arbeta med 

hästunderstödd terapi. Rent geografiskt var behandlarna utspridda över hela 

Sverige, vilket gjorde att valet föll på att genomföra telefonintervjuer. 

 

Variationen av verksamheter som arbetar med hästar i behandling i Sverige, 

sträcker sig från de som tar emot deltagare en timme i veckan, till boenden 

där deltagarna stannar under flera år. Behandlarna har olika 

utbildningsbakgrunder. Min studie avgränsas till att omfatta behandlare som 

arbetar med hästar som komplement till övrig behandling alternativt som 

huvudfokus i behandlingen. Urvalet av behandlare är sedan begränsat till de 

som varit intresserade och som svarat på min mailförfrågan.  
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Anledningen till att jag valde att intervjua behandlarna var att jag önskade 

få en bredare överblick av genomförandet av HUT i praktiken, samt 

behandlarnas hel-hetsperspektiv på behandlingen. Detta då de har mött 

många individer som del-tagit och de har därför en samlad kunskap kring 

hur olika deltagare möjligen har reagerat och eventuellt förändrats. Valet att 

intervjua behandlarna baseras även på mitt antagande att deras syn på 

behandlingen inte styrs av den inre behandlingsprocess som sker hos 

deltagarna, något som kan skapa en mer sårbar situation vid en intervju. 

 

Kontakten med verksamheterna togs endast med chefer, eller eventuella 

kontaktpersoner som fanns angivna på hemsidorna. Information om 

anledningen till kontakten samt hur det kom sig att just de blivit kontaktade 

framkom genom mail. De fick även veta syftet med uppsatsen, samt 

informerades även om att en eventuell medverkan baserades på frivillighet. 

De som svarade togs vidare telefonkontakt med. En person kontaktades 

direkt via telefon, och fick samma information som fanns i mailet. Samtliga 

behandlare fick information om att de skulle vara anonyma. I studien 

används exempelvis fingerade namn. Information gavs även om att namn på 

verksamheten eller placeringen av dessa inte presenteras i uppsatsen. 

Samtliga behandlare har svarat utefter sin egen erfarenhet och upplevelse, 

några är dock en del av en större verksamhet. 

 

5.2.3. Urval av litteratur 

Jag har använt databaserna och sökverktygen: Diva, digitalt sökverktyg 

(Google), researchgate samt thesus.fi. Då det finns andra former av 

djurterapi har en avgränsning av sökningarna gjorts till verksamheter som 

arbetar med hästar som primärt djur i behandlingen. 

 

Sökord jag använt har varit ”hästterapi”, ”horse assisted therapy”, ”horse 

assisted”, ”hästunderstödd terapi”, ”hästunderstödd terapi” ”equine 

assisted” ”hor-ses” ”therapy”, ”hesteterapi”, ”hest”, ”hevonen”(finska för 

häst), ”hevosterapia”, ”psykosocial”, ”psykisk ohälsa”, ”häst i psykiatri”, 

”Kasam” ”känsla av sammanhang”, ”empowerment”, ”triad”, ”oxytocin”.   
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Många litteraturträffar jag fått är från USA och Tyskland. Vissa språkbrister 

från min sida har därför gjort sökningen något begränsad, jag har till 

exempel inte haft möjlighet att läsa de träffar jag haft på tyska och finska. 

För att förstå vissa träffar på finska har jag haft hjälp av en finsktalande vän 

samt använt det digitala sök- och översättningsverktyget (Google). Källor 

som varit skrivna på norska har jag själv översatt. Sammanfattningsvis så 

har forskning kring HUT ökat i de nordiska länderna under de senaste 10 

åren, och det har genomförts många projekt anpassade till våra nordiska 

förutsättningar. Valet är därför att främst presentera den forskningen, då jag 

anser att dessa är relevanta i mitt examensarbete. De viktigaste resultaten 

redovisas under rubriken Tidigare forskning. 

 

5.3. Förförståelse 

Förförståelsen till det studerade området som en forskare har kan speglas i 

vilka frågor som ställs samt vilken inställning de bearbetar sitt material. Det 

resultat som samlats in samt hur resultatet tolkas kan därför påverkas av 

dessa upplevda meningar kring hur något är. Människor vill ofta ha 

information som överensstämmer med det de tidigare vet och få denna 

bekräftad, jag är inte undantagen detta (jfr Kvale & Brinkman, 2014). Min 

bakgrund och förförståelse har möjligen påverkat på vilket sätt jag ser på 

användandet av djur i terapi, detta har jag försökt uppmärksamma i 

undersökningen. Min generella inställning till djur är positiv och jag har 

tidigare erfarenhet av hästar, men jag har inte tidigare erfarenheter av HUT. 

Att medvetandegöra min förförståelse gjorde det förhoppningsvis möjligt 

att bemöta både sådant som kan uppfattas som positiva och negativa resultat. 

 

5.4. Forskningsetiska riktlinjer 

Det sociala arbetet omfattar personer som kan ha en känslig och utsatt 

situation vilket gör att det etiska förhållningssättet ständigt bör diskuteras. 

Från det att arbetet med uppsatsen påbörjades så valde jag att utgå från 

behandlarnas perspektiv då dessa har möjlighet att distansera sig från 

händelserna. Endast anonymiserade exempel på händelser som inträffat har 

diskuterats utan detaljer kring enskilda deltagare. 
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Vetenskapsrådets forskningsetiska principer innehåller fyra huvudkrav för 

samhälls- och socialforskning. Dessa benämns informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 1:2014).  

 

Dessa krav har studien uppfyllt, då det vid kontakt med informanterna 

informerades om syftet med studien och att de skulle vara anonyma samt att 

medverkan baserades på frivillighet. Innan intervjuerna inhämtades 

samtycke av behandlarna att spela in intervjun samt om att intervjun kunde 

avbrytas om de så önskade. Enligt konfidentialitetskravet fick behandlarna 

information om att det insamlade materialet endast skulle användas i denna 

studie samt att de skulle bli anonymiserade och deras namn fingerade i 

examensarbetet. Detta informerades de om via e-post samt muntligt i och 

med att intervjun hölls. De fick lämna muntligt samtycke till att medverka i 

studien samt fick veta att de kunde avbryta när som helt utan att uppge 

anledning. Denna information gavs muntligt vid intervjuerna. 

 

5.4.1. Bearbetning och tolkning 

Intervjuerna har i sin helhet spelats in och har sedan transkriberats i detalj 

för att sedan kategoriseras/tematiseras (Kvale & Brinkmann, 2014). Empirin 

består av fyra telefonintervjuer. Under telefonintervjuerna har behandlarna 

berättat om sina upplevelser, inställningar och erfarenheter. Efter 

intervjuerna är de transkriberade i sin helhet för att kunna presenteras i 

resultat- och analysdelen (Larsson, Lilja, & Mannheimer, 2005).  

 

Det transkriberade resultatet av den insamlade empirin har kategoriserats för 

att få en systematisk indelning av materialet. Detta för att förkorta långa 

intervjuuttalanden och därefter skapa en kompakt mening med få kategorier 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Denna process gör det möjligt att skapa en 

meningskoncentrering, vilket innebär att informanternas berättelser kortas 

ner och koncentreras kring huvudinnebörden i berättelsen, enligt Lilja & 

Mannheimer (2005).  
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För att analysera empirin kommer empirin som insamlats tolkas med hjälp 

av de teoretiska utgångspunkterna; KASAM samt empowerment.  Analysen 

av empirin har haft som utgångspunkt att försöka förklara behandlarnas 

berättelser och sätta dem i ett teoretiskt sammanhang. En längre presentation 

av teorierna finns under rubriken teoretiska referensramar. 

 

5.5.  Analysverktyg 

I de halvstrukturerade intervjuerna har jag valt en fenomenologisk ansats 

där behandlarnas upplevelser är det som ska undersökas. Detta för att 

Fenomenologen vill, enligt Kvale (2014), veta hur människan upplever 

världen. Fenomenologins ansats lämpar sig väl till denna studies intention 

att ge informanterna möjlighet att beskriva sina upplevelser och sin mening 

och att så mycket som möjligt undvika att styra informanternas svar under 

intervjuerna. I denna studie används därför det fenomenologiska 

perspektivet för att framhäva behandlarens berättelse, medan min egen roll 

och mina förkunskaper hålls utanför så mycket som möjligt (jfr. Larsson, 

Lilja, & Mannheimer, 2005). Fenomenologin har därför medfört att 

behandlarnas egna upplevelser varit i fokus och de har själva styrt hur 

mycket av sina upplevelser och vad, de har önskat att dela med sig. För att 

sedan analysera mitt resultat har jag valt att använda en hermeneutisk 

analysmetod, där empirin tolkas utifrån kategoriseringen i teman som visats 

som gemensamt för de olika informanterna (Kvale, 2014). För att analysera 

och tolka materialet har jag sett till både de enskilda delarna och helheten. 

 

5.6. Studiens tillförlitlighet 

Kvalitetskriterier för att avgöra en undersöknings pålitlighet är reliabilitet 

och validitet. Det används för att visa på att studien undersökt uppsatsens 

syfte. Undersökningens resultat ska även kunna generaliseras och tillämpas 

i en större omfattning än den som genomförts (Esaiasson P. , Gilljam, 

Oscarsson, & Wängnerud, 2012). 

 

Denna studie är svår att generalisera för en större population och därför 

används analytisk generalisering där forskaren bedömer hur stor omfattning 

som resultatet kan appliceras och vägleda liknande situationer (Kvale & 
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Brinkmann, 2009). Genom noggrann dokumentation av metoden har det 

möjliggjorts för andra forskare att genomföra en liknande studie. 

Förutsättningen för en hög validitet i en studie, är att reliabiliteten är hög. 

Detta görs genom kategorisering av data gjorts där tydliga, liknande 

kategorier utifrån de olika intervjuerna framträtt. Resultatet ska även 

överensstämma med studiens frågeställningar. Detta påvisar även det en hög 

reliabilitet i studien (.ibid). 

 

5.7. Metoddiskussion  

Begränsningarna när det gäller telefonintervjuerna var att jag eventuellt gick 

miste om vissa signaler och nyanser i det som blev sagt, på grund av att vi 

inte träffats personligen. Min egen upplevelse var att det var svårt att fånga 

upp saker som exempelvis ögonkontakt kan ge. Att spela in intervjuerna gav 

en trygghet i att inte missa några delar av behandlarnas berättelser.  

 

Under transkriberingen framkom dock att ljudet på inspelningarna i vissa 

fall var svåra att höra i hela meningar. De delar av inspelningen som i vissa 

fall föll bort avsåg de praktiska delarna, om exempelvis antal anställda och 

detaljbeskrivning om detta. Jag bedömer därför ändå att den kvalitet och de 

delar som jag fick med gav mig tillräckligt med resultat för att genomföra 

arbetet. 

 

Min studie har en begränsad möjlighet att visa på verkliga förändringar. 

Detta då det är ett begränsat urval med informanter samt att frågan endast 

ställts till behandlarna. Det har heller inte funnits någon grundlig 

utvärdering efter genomgången terapi från de deltagare som varit med i den 

hästunderstödda terapin. 

 

5.8. Diskussion kring urval 

En skillnad mellan det studerade området i detta examensarbete och tidigare 

forskning är att en stor del av den tidigare forskningen lägger fokus på 

behandlingen, inte behandlarna. I min studie föll valet på att intervjua 

behandlare för att undersöka hur de har valt att arbeta med hästar i sina 

verksamheter. Jag har undersökt hur behandlarna uppfattar hästens roll i sina 
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verksamheter samt behandlarnas upplevelse av eventuella förändringar i 

deltagarnas mående och beteende. 

 

En annan skillnad är att tidigare studier är mer fokuserade på en viss 

behandling, medan jag i denna uppsats har stor variation av 

behandlingsformer. Mitt urval gällde behandlare vid både 

heldygnsverksamheter, dagverksamheter samt frivillig vård och tvångsvård. 

Detta kan ha påverkat resultatet av min studie i och med att det är svårt att 

jämföra olika verksamheters arbetssätt. Jag har menar att detta ökar insikten 

i vidden av hur behandlare arbetar med hästunderstödd terapi. 

 

Likheter mellan denna uppsats och tidigare forskning är inriktningen kring 

den psykiska hälsan för deltagarna. De flesta studierna jag funnit har utgjorts 

av kvalitativa studier med intervjuer med behandlare och deltagare. 

Undantaget är dock examensarbetet av Sundberg & Söderblom som 

genomförde en kvantitativ studie där ett frågeformulär besvarades av 

deltagarna av behandling. Detta gör att vissa upplevelser är deltagarnas 

egna. 

 

6. Resultat och analys 

I det här kapitlet kommer materialet presenteras utifrån valda teman som 

särskilt belyser examensarbetets frågeställningar och syfte. Först kommer 

en presentation av verksamheterna och informanterna. Utvalda 

beskrivningar från behandlarna är citerade. Materialet analyseras genom att 

resultatet kopplas till den tidigare forskningen, för att eventuellt visa 

korrelerande faktorer. Som analysverktyg används de teoretiska 

utgångspunkterna KASAM och empowerment, vilka beskrivs i 

teorikapitlet. 

 

Resultatet är indelat i teman med underrubriker. Tema ett handlar om hur 

behandlarna upplever att hästen kompletterar samspelet med deltagarna 

under terapin samt möjliggör relationsskapande. Tema två redovisar 

huruvida behandlarna upplever att hästarna möjliggör förändringar hos 

deltagarna under behandlingstiden. 
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6.1. Bakgrundsinformation om behandlarna  

Avsnittet om resultat och analys inleds med en presentation av behandlarna 

samt verksamheterna de arbetar i. Samtliga behandlare arbetar på något sätt 

med hästar tillsammans med deltagarna. En kort presentation av variationen 

av deltagarna finns med, jag har valt att skapa fingerade namn till samtliga 

intervjupersoner. 

 

Det alla behandlarna har gemensamt är att de tar hästar till hjälp i 

behandlingen av olika sociala och psykologiska problemställningar, i övrigt 

skiljer de en del. Tre av verksamheterna är privata medan en av dem är ett 

statligt 12 § hem1. Samtliga samarbetar på olika sätt med socialtjänsten, 

skolor eller vården och tar emot deltagare från hela Sverige. Oftast är det de 

närmaste kommunerna som anlitar dem med undantag för kommuner i 

storstadsområden. I några fall har även privatpersoner möjlighet att själva 

betala för att delta.  

 

Några av behandlarna arbetar främst med hästarna från marken, exempelvis 

med lös häst, men samtliga kombinerar det med att deltagarna rider. Två av 

informanterna är utbildade socionomer, en är sjuksköterska i grunden, en är 

utbildad lärare och har jobbat som rektor. Samtliga har någon form av 

tilläggsutbildning inom HUT. Endast en person per verksamhet är 

intervjuad. 

 

Verksamhet 1 tar högst emot en till två personer samtidigt och de önskar 

att deltagarna bor på gården. Denna verksamhet ägnar sig även åt andra 

fysiska aktiviteter, som t.ex. forsränning och vandring. Verksamheten 

använder hästar som en del av sin verksamhet, men de utgår inte från 

hästterapi som en behandlingsform utan från äventyrspedagogik. Detta 

innebär ett sätt att se på lärande och utveckling ur ett helhetsperspektiv, där 

viktig kunskap integreras med hälsoarbete på ett sätt som engagerar hela 

människan (Kursplan för äventyrspedagogik, LTU).  

                                                 
1 Ett 12 § hem (paragraf 12) avser tvångsvård, exempelvis ett HVB-hem. 
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Behandlare 1 kallas för Per och är utbildad socionom med vidareutbildning 

inom KBT samt HUT. Per önskar använda uttrycket äventyrspedagogik 

istället för hästterapi då de inte genomför någon terapeutisk behandling med 

psykolog. 

 

Verksamhet 2 har ett relativt stort deltagarantal och vänder sig till både 

barn och vuxna med olika diagnoser. För vuxna deltagare uppger 

behandlaren att de oftast tar emot deltagare som har blivit diagnostiserade 

med utmattning och depression. I verksamheten används hästarna i ridning 

samt skötsel. De har endast dagverksamhet med återkommande möten för 

deltagarna. På gården finns förutom hästar även hundar. Verksamheten 

började med sjukgymnastisk handikappanpassad ridning för personer med 

fysiska åkommor. 

 

Behandlare 2 kallas för Karin och är utbildad till sjuksköterska med 

vidareutbildning inom HUT. 

 

Verksamhet 3 är en väletablerad verksamhet som länge arbetat med 

hästterapi. Verksamheten har ca åtta anställda som arbetar med flickor i 

åldern mellan 13 till 21. De har ett dygnet-runt-boende där de, utöver 

anställda socionomer även har personal med andra kompetenser som t.ex. 

psykiater och präst. Verksamheten har personal tillgänglig dygnet runt. 

Deltagarna bor på gården från ett halvår upp till fyra år. Verksamheten har 

endast islandshästar i flock och jobbar både från marken och med ridning. 

 

Behandlare 3 kallas för Anneli. Anneli är utbildad till socionom med 

vidareutbildning inom HUT. 

 

Verksamhet 4 tar emot små grupper eller enskilda skolelever. 

Verksamheten kan även erbjuda anpassad skolgång i samarbete med skolor 

och har då endast en elev åt gången. De har ingen möjlighet för övernattning 

utan har valt att endast ha dagverksamhet. De genomför ett begränsat antal 
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möten med deltagarna. På gården finns ett fåtal hästar som används genom 

både markarbete och med ridning. 

 

Behandlare 4 kallas för Ingrid i texten. Ingrid har utbildat sig till lärare och 

har arbetat som rektor. Har en vidareutbildning inom HUT. 

 

6.2. Hästens roll 

6.2.1. Att skapa utrymme för samtal – tillitsskapande och kommunikation 

Samtliga behandlare talar om att bygga förtroende och tillit till deltagarna 

med hjälp av hästarna och deras icke-verbala kommunikation. Karin 

berättar: 

 

Hästen följer en. Den förmågan använder vi i terapin. 

Handlar om patienten. Den icke-verbala kommunikationen 

som man har. 

 

Karin menar att hästarna genom sin tysta närvaro har en förmåga att skapa 

en kommunikation mellan deltagaren och behandlaren. Karin uppger att 

hästens lyhördhet och följsamhet. Hästen kan ge ytterligare ett tillägg till 

terapin. Därigenom skapas en större förståelse för deltagarna själva om hur 

de fungerar och vilka behov de har. Anneli beskriver även hon att hästarnas 

flockbeteende används som diskussionsgrund med deltagarna:  

 

Dels har vi islandshästar, de vet hur man ska bete sig i flock. 

Hur gör den nya hästen i en flock? Hur gör de andra? Hur gör 

mamman med fölet och så vidare… Hela tiden resonera om 

det… 

 

För Ingrid skapar de lösa hästarna en möjlighet till diskussion med 

deltagarna kring hästens reaktion på deltagarnas närvaro: 

 

Jag jobbar i stort sett alltid med lös häst. Naturliga mönster. 

Då hästen svarar på klientens känslor. Är personen upprörd 
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då kanske hästen inte vill vara i närheten utan håller sig på 

avstånd… 

 

Ingrid utvecklade sitt resonemang och förklarade, liksom Karin att hon 

föredrog att arbeta med lösa hästar för att se hästens naturliga mönster och 

kunna använda hästens reaktioner som samtalsämne med deltagaren. För att 

givande samtal ska kunna föras krävs att deltagarna känner tillit till och en 

bra relation till behandlaren. Både Anneli och Ingrid nämner hästarnas 

naturliga flockbeteende och samspel med varandra som något de kan ta upp 

och reflektera över tillsammans med deltagaren. Behandlarna uttryckte 

också att det inte enbart var ridningen som var viktig utan också all skötsel 

runt omkring. Ingrid och Karin nämner att hästen inte uttrycker sig genom 

att ord blir sagda men att interaktionen mellan hästen och människan ändå 

sker, de uttryckte även att hästen var en bra vän att ha för deltagarna.  

 

Med utgångspunkt i teorin om KASAM (Antonovsky, 2005) kan detta 

eventuellt tolkas som att hästen skapar en möjlighet till samtal mellan 

deltagaren och behandlaren, som kan förklaras utifrån begreppen 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Hästens öppnar upp för 

samtal omkring det vardagliga och praktiska med skötsel och utfodring. 

Detta skapar tillit hos deltagaren till behandlaren, som i ett senare skede kan 

ta hjälp av hästarnas reaktioner för att spegla deltagarnas reaktioner och 

känslor. Jag tolkar behandlarnas berättelser utifrån teorin om KASAM, som 

att deltagarna ges en ny möjlighet att förstå och hantera sina egna känslor 

och beteenden, utifrån att hästarna synliggör och möjliggör en förståelse för 

sin egen situation.  

 

Under intervjuerna uttrycker behandlarna att de själva har en positiv 

inställning till hästar i allmänhet samt hästar som del av en behandling. 

Denna positiva känsla menar behandlarna själva har förstärkts under tiden 

som de har arbetat med hästarna i sina verksamheter.  

 

Med utgångspunkt i teorin om KASAM (Antonovsky, 2005) kan det tolkas 

som att hästen skapade en möjlighet till samtal mellan deltagaren och 
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behandlaren. Dessa kan analyseras utifrån begreppen begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Hästens öppnar upp för samtal omkring 

det vardagliga och praktiska med skötsel och utfodring. Detta skapar tillit 

från deltagaren till behandlaren, som i ett senare skede kan ta hjälp av 

hästarnas reaktioner för att spegla deltagarnas reaktioner och känslor. Jag 

tolkar behandlarnas berättelser utifrån teorin KASAM, som att deltagarna 

ges en ny möjlighet att förstå och hantera sina egna känslor och beteenden 

utifrån att hästarna synliggör och möjliggör en begriplighet för sin egen 

situation. Vidare tolkar jag att behandlarna upplever att de med hjälp av 

relationen mellan hästen och deltagaren kan göra att en relation baserad på 

förtroende och tillit mellan deltagaren och behandlaren byggs upp.  

 

Att hästarna är beroende av en icke-verbal kommunikation för att överleva 

i det vilda framgår i tidigare forskning av Frames (2006). Frames avhandling 

visade att deltagarna kunde identifiera sig med hästarnas flockbeteenden 

och överföra sina relationer och interaktioner med vänner och familjer på 

hästens relationer och interaktioner. Även detta framkommer från 

informanterna i min studie då deltagarna enklare kunde dela med sig av sina 

upplevelser genom att beskriva hur hästen reagerade. Att behandlarna kan 

använda hästarnas beteenden och samspel i samtalet med deltagarna ger i 

sin tur möjlighet att fundera kring hur deltagarnas handlingar och reaktioner 

påverkar dem själva samt personer i deras närhet.  

 

Detta visar att både den tidigare forskningen och informanterna i denna 

studie nämner att hästar som en del i behandlingen kan skapar möjligheter 

för behandlarna att betrakta hästarna tillsammans med deltagaren och 

diskutera med denne hur hästarnas flockbeteende och sociala samspel kan 

överföras till mänskliga relationer. Ett nytt mer informellt utrymme för 

samtal har skapats i stallet och i samband med kontakten med hästarna.  

 

Under intervjuerna uttrycker behandlarna att de själva har en positiv 

inställning till hästar i allmänhet samt hästar som del av en behandling. 

Denna positiva känsla menar behandlarna själva har förstärkts under tiden 

som de har arbetat med hästarna i sina verksamheter.  
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6.2.2. Hästen som en möjliggörare 

Ingrid berättar om de sociala koder och känslor som medvetandegörs för 

deltagarna i samtal med behandlarna kring hästarnas reaktioner. Hon drar 

även paralleller mellan hästarnas reaktioner och deltagarnas egna 

känslomässiga reaktioner: 

 

Hagen är deras hemmaplats. Alltså klampar vi inte på. Samma 

sak som i mänskliga förhållanden, man går inte bara på. Drar 

hela tiden paralleller. Identifiera känslor, är den glad lugn, 

rädd. Arg? 

 

Deltagarna ges en möjlighet att uppleva sina egna reaktioner och känslor i 

en ny situation. Situationerna ger deltagarna möjligheten att känna efter och 

identifiera sina egna känslor. Även Anneli berättar om hur hästarnas närvaro 

och reaktioner skapar möjlighet till att deltagarna får reflektera över sina 

känslor: 

 

Lättare att se hur hästen känner sig. När man rider kanske 

man ser att flickan är glad. Så säger man: hur känner du dig? 

Det bubblar i magen. Jag tror jag är glad. Jag kanske är glad. 

Skamset… Inte vana att prata om det. 

 

Behandlarna uppgav att de upplevde att hästen skapade möjligheter för 

behandlarna att betrakta deltagaren i samspel med hästen, för att senare 

diskutera med deltagaren hur denne fungerar med hjälp av att iaktta 

hästarnas reaktioner och beteenden. Hästarnas flockbeteende och sociala 

samspel överförs till mänskliga relationer, och deras handlingar och 

reaktioner jämförs med deltagarnas. Behandlaren och deltagaren ser på 

hästens reaktioner och kan skapa en diskussion om hur deltagaren kan 

reagera vid en liknande situation. Det ger en möjlighet för deltagaren att 

förstå och hantera sina känslor. 

 

Deltagaren får en möjlighet att reflektera över sin egen reaktion i liknande 

situationer. Genom att hjälpa personen till självkännedom och att ta kontroll 
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över sitt liv ges makten åter till deltagaren, detta enligt teorin om 

empowerment (Payne, 2005). Detta kan sägas vara en del av att stärka och 

ge deltagaren makt över sin egen situation genom att deltagarna får verktyg 

som de kan använda för att själva styra och göra egna val. Genom hästarnas 

närvaro stärks känslan hos deltagarna att de har makten att leda en annan 

individ. Hästen accepterar deltagarna som de är och genom den vardagliga 

skötseln, som exempelvis ryktning, stärks deltagarna i sin ledarposition och 

det kan i sin tur stärka deras självkänsla och självförtroende.   

 

6.2.3. Hästen som spegel 

Per anser att hästarna bara har en liten roll i hans verksamhet men att de ger 

en bra återkoppling till deltagaren genom möjlighet till spegling eller 

feedback: 

 

För min del är hästen bara en spegel och ett djur som ger 

feedback men ingen beskrivning av vad man gör… De 

(hästarna min anm.) ger naturlig feedback. Det är som så att 

jag tycker de hjälper personerna väldigt bra. 

 

Behandlarna berättade även att en stor del av behandlarens arbete innebär 

att hjälpa deltagaren identifiera och reflektera över sina egna känslor. Likt 

per nämner både Ingrid och Anneli hur de, genom att spegla hästens 

reaktioner i samtal med deltagaren, kan få deltagaren att börja reflektera 

kring sina egna reaktioner. Ingrid tar upp ett exempel där hästen har varit 

motvillig:   

 

Ja, men det kan vara att hästen inte vill följa med, eller att den 

är bångstyrig eller inte riktigt koncentrerad. Då får man prata 

med flickan om det och reflektera. Efter ett tag så börjar de 

kunna reflektera över det själva ...  Tränar på att säga förlåt, 

ge omtanke. Ge något till hästen utan att få något i utbyte av 

den. 
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Med assistans av hästarna upplevde behandlarna att de kunde hjälpa 

deltagarna att reflektera över sina känslor utan att de behövde prata om sig 

själva. 

 

Anneli berättade även om hur de genom hästens reaktioner kan spegla och 

därigenom återkoppla till deltagarna:  

 

Alla situationer går att reflektera kring, att hela tiden spegla 

och reflektera över vad som händer i flickan.  

 

Vidare talar Anneli om hur hon själv arbetar med möjligheten att spegla och 

reflektera hästens reaktioner i arbetet med deltagarna: 

 

Man reflekterar med hästens känslor, det är oftast lättare för 

flickan att prata om någon annans känslor än sina egna, även 

om deras egna känslor visas i hästarna. Ibland kan de säga 

att ”Jag mår skitbra idag.” Så är det något som händer med 

hästen som speglar hur de egentligen känner sig. 

 

Samtliga informanter i denna studie uppgav att hästarna fyllde en feedback-

funktion genom att spegla deltagarna. Spegling kan i de här situationerna 

beskrivas som att deltagarna reflekterar över hästarnas reaktioner och 

känner igen dem hos sig själv. Detta kan jämföras med min studie där 

behandlarna genom att spegla deltagarna i hästarnas reaktioner kan ta upp 

känsliga ämnen med deltagarna utan att det är direkt kopplat till deltagaren. 

 

Det som framkommit i citaten från samtliga behandlare, tolkar jag det som 

att hästarna fungerar som en feedback-mekanism eller spegel i samspelet 

med deltagarna. Detta sker bland annat genom att med hjälp av hästens 

reaktioner och beteenden. Behandlarna kan med hjälp av hästarna skapa tillit 

och bygga upp förtroendet med deltagarna.  

Behandlarna som intervjuats i denna studie uppger att de låter deltagarna 

möta hästarna och reflektera över deras reaktioner och beteenden, för att 

sedan spegla det mot känslor som deltagarna själva har. Detta uppger 
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behandlarna skapar en begriplighet för de positiva och negativa händelser 

som inträffar under behandlingen. 

 

Några av behandlarna i denna studie pratar om hur känslor som tidigare varit 

undantryckta hos deltagaren under deltagandet kommer fram, och med hjälp 

av hästen och behandlaren får personen hjälp att hantera upplevelserna. 

Känslor kan enligt några av behandlarna användas för att lära deltagarna att 

tyda sina egna reaktioner.  

 

Forsling (2014) skriver att man med stöd av hästarna kan se att deltagarnas 

reaktioner och sanna känslor komma fram i hästens reaktioner. Carlssons 

(2017) studie visar att hästen i hästunderstött socialt arbete intar en roll som 

en känslomässig spegel om den betraktas som ett subjekt. Det innebär att 

om hästen ses som en varelse som påverkas av deltagaren och situationen 

den är i så kan behandlarna vägleda deltagarna med hjälp av hästen. Enligt 

Carlsson (2017) skiljer sig hästunderstödd terapi från den traditionella 

ridskoleridningen där hästen är något som ska styras. Där uteblir enligt 

Carlsson (2017) själva kärnan av hästunderstött socialt arbete, som avser att 

det måste finnas en relation mellan deltagaren, hästen och behandlaren. 

 

Utifrån Antonovskys begrepp om begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet inom KASAM tolkar jag empirin som att den kan ge 

deltagarna en möjlighet att förstå sig själva och att de därigenom får 

möjlighet att förändra sin situation. Flera informanter nämner att förmågan 

att kunna känna känslor och reflektera över sin egen roll väcks genom att se 

på hästarna och deras sociala samspel samt reaktioner.  

 

Förmågan för deltagarna att skapa relationer med hästarna beskriver även 

Frame (2006) i sin avhandling. Enligt Frame sker en terapeutisk förändring 

hos deltagarna genom att relationen till hästarna representerar deltagarnas 

tidigare och nuvarande förhållanden. En tolkning kan vara att möjligheten 

till förändring hos deltagaren sker genom att en relation har etablerats 

mellan deltagare – häst, samt i förlängningen deltagare – behandlare.  
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6.2.4. Möjlighet till förändring 

Samtliga behandlare uttryckte att de har upplevt en positiv förändring hos 

deltagarna, det var dock överlag svårt att avgöra exakt vad som skapar den 

av behandlarna förändringen hos deltagaren. Det som behandlaren vet är att 

deltagaren har utvecklats under samma period som de har deltagit i 

aktiviteterna. Ingrid pratade om att hon såg förändringar hos personerna och 

reflekterade kring vad som är orsaken:  

 

…sett någon förändring… Sen vet vi ju allihop att allt inte 

behöver bero på ridterapin då mycket annat sker samtidigt…. 

 

Några av behandlarna nämner att vissa deltagare som kommer till 

verksamheterna behöver lära sig att de själva hör hemma i samhället. 

Behandlarna uttrycker att några av deltagarna har lärt sig att trycka undan 

sina egna känslor. De har glömt bort hur det är att känna efter och kan inte 

identifiera, eller våga lita, på sina känslor. För att ha möjlighet till förändring 

krävs ofta att man talar om sina känslor. Anneli berättar vad hon upplever 

är kärnan i sin verksamhet:  

 

Mycket handlar om känslor. Många av våra tjejer vet inte hur 

man ska bete sig med andra personer, de har inte de sociala 

koderna, då kan de träna det med hästen. Och känslor. Många 

av våra tjejer har inga känslor. Kroppen är avstängd. 

 

Även Per beskriver att målet för deltagarna är att de ska få redskap som är 

hanterbart och som ger dem en mening med livet. Enligt Per kan hästen vara 

just detta:  

 

Hästen är en motivationsfaktor. Den ger mening. Den är 

lättare att sköta om än hushållet. 

 

Hästarna och deras behov skapar vardagliga rutiner och struktur samt ger 

deltagarna ett sammanhang och tillhörighet. Genom att långsamt ge 

deltagarna ytterligare ansvar för hästens välmående byggs deltagarens egen 
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bemästringsförmåga upp. I Bergets (2006) studie visade det sig att djur gav 

en positiv tilläggseffekt på den behandlingsgrupp som fick delta i skötsel av 

djuren på en lantgård. Även efter ett halvår visade de en lägre självskattad 

ångest samt en större tro på sin egen bemästringsförmåga. Flera av de 

intervjuade behandlarna uppger att de upplevt att denna del av att fysiskt 

delta i hästarnas skötsel påverkar deltagarna positivt. 

 

I likhet med vad som framkommer i Bergets (2006) studie och 

litteraturstudien av Carlsson (2016) att det är svårt att fastställa att det är just 

hästen som skapat förändringar i deltagarnas mående. I de fall som nämns 

har det i de flesta fall åtminstone skett en förändring till det bättre. Efter att 

en relation mellan hästen och deltagaren har skapats finns också 

motivationen att sköta om hästen och hantera andra ansvarsområden som 

fodring och skötsel omkring hästen.  

 

I de verksamheter där deltagaren själv valt att medverka har de gjort aktiva 

val för att genomföra hästunderstödd terapi. Även de deltagare som var 

föremål för tvångsvård hade själv valt just den verksamheten. Behandlarna 

upplevde att deltagaren upplevde en känsla av meningsfullhet kring att 

sysslorna omkring hästen skulle utföras. När deltagaren gavs uppgifter som 

att exempelvis rykta och sköta om hästen, i en för deltagaren anpassad 

omfattning, gavs deltagaren en känsla av begriplighet och meningsfullhet. 

Dessa vardagliga sysslor kan ge behandlaren och deltagaren en informell 

grund att samtala kring, och förutsättningar kunde skapas utifrån deltagarens 

behov, för att terapin skulle vara begriplig, hanterbar och meningsfull för 

deltagaren. Det som informanterna nämnt i denna studie motsvaras av 

begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Samtliga delar av 

KASAM bör finnas för att deltagaren ska känna just, en känsla av 

sammanhang.  

 

Jag tolkar möjligheten till förändring hos deltagarna enligt teorin om 

KASAM samt salutogenetik. Fokus är i dessa teorier det som fungerar och 

är friskt hos individen. Som Per ger uttryck för så kan hästen ge deltagarna 

något som är motiverande att sköta om. Med hjälp av hästarna ges en 
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möjlighet för behandlarna att skapa en vardag som är hanterbar och 

meningsfull för deltagarna. Genom att deltagaren ges verktyg att kontrollera 

sin situation skapas en hanterbarhet och meningsfullhet för deltagaren.  

 

Deltagarna i hästterapin fick möjlighet att bättre förstå och hantera sin 

tillvaro och därmed att uppleva den som meningsfull. Det innebar en större 

känsla av sammanhang och bidrog därmed sannolikt till en salutogen, 

hälsobringande process hos deltagarna.  

 

7. Resultatsammanfattning 

7.1. Diskussion och slutsatser 

I avsnittet redovisar jag de viktigaste resultateten i studien samt tolkar dessa. 

Jag har valt att strukturera diskussionen kring studiens frågeställningar. 

Utifrån detta diskuterar jag resultatet av studien, för att sedan diskutera 

metoden, teorin och tidigare forskning. Jag kommer därefter diskutera mitt 

val av metod och teori samt hur det eventuellt påverkat resultatet.  

 

7.2. Slutsats utifrån frågeställningar 

Syftet i mitt examensarbete har varit att undersöka hur behandlarna 

upplevde hästarnas roll i hästunderstödd terapi, samt om behandlarna 

upplevde att deltagarna förändrades.  

 

För att få svar på syftet ställdes två frågeställningar,  

”Hur upplever behandlarna att den hästunderstödda terapin kompletterar 

samspelet med deltagarna under behandling?”  

 

samt  

 

”Upplever behandlarna att hästunderstödd terapi ger någon förändring hos 

deltagarna som genomgår terapin och i så fall vilken?”.  

 

Huvudresultaten av studien visar att behandlarna kompletterade sitt samspel 

med deltagaren med hjälp av hästar i terapi för att skapa nya möjligheter i 

en ny miljö. Hästunderstödd terapi har andra förutsättningar än ett 
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konventionellt terapisamtal i ett rum. Behandlaren och deltagarna är, 

tillsammans med hästen, ute i naturen med en konkret arbetsuppgift. 

Omgivningen och situationerna som exempelvis skötsel av hästen, kan 

skapa förutsättningar för samtal. Denna möjlighet skiljer sig från ett 

behandlingssamtal i ett vanligt rum och de kan då nå fram till sina deltagare 

på ett annorlunda sätt. Hästarnas närvaro tycktes hjälpa behandlaren att 

skapa tillit från deltagarna till behandlarna. Det gav även möjlighet att skapa 

en relation mellan deltagarna och behandlarna. Hästarna och skötseln är 

begriplig, den skapar rutin och är därigenom hanterbar, hästarna ger även 

deltagarna en mening tillsammans skapade det en känsla av tillhörighet och 

mening, något som Antonovsky (2005) menade var det viktigaste för att 

skapa en känsla av sammanhang. Utifrån KASAM skulle hästarna möjligen 

ge behandlaren och deltagaren en gemensam samtalsgrund för att ge den 

bästa möjliga förutsättningen för att terapin ska vara begriplig och skapa en 

känsla av hanterbarhet och meningsfullhet i deltagarens egen situation. 

 

Vidare används hästen för att spegla deltagarna. Detta görs genom att 

deltagaren och behandlaren tillsammans betraktar hästarnas reaktioner, för 

att så diskutera och reflektera över detta. Det gjorde att behandlarna kunde 

ta upp känsliga ämnen utan att det behövde vara direkt kopplat till 

deltagaren. Hästen beskrivs som en spegel i samtalet, där hästarnas 

reaktioner kunde användas som samtalsämne med deltagaren. Hästarnas 

naturliga flockbeteende och samspel fungerade som grund till samtal 

omkring deltagarens egna känslor och reaktioner. De deltagare som tidigare 

varit slutna och avstängda känslomässigt, började våga lita på behandlarna. 

Det bekräftas även i den tidigare forskningen där hästarna beskrivs vara en 

bra tredje part som gav en ny möjlighet till att skapa relationer.  

 

Resultatet visar att hästarna kompletterar det traditionella 

behandlingssamtalet som en tredje part och ger en ny, annorlunda möjlighet 

till att skapa en relation mellan deltagaren och behandlaren. Genom hästarna 

kan deltagarnas reaktioner och sanna känslor komma fram då hästen 

reagerar på ett annat sätt än människor. Detta kan dels ge något vardagligt 

att prata om och sköta om. Behandlarnas syfte med att använda hästar är just 
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att skapa en ny dynamik och miljö, där de har möjlighet att skapa mening 

med arbetet omkring hästarna. Det ger andra förutsättningar att nå fram till 

sina deltagare. 

 

Carlsson et al (2017) skriver i sin studie att de intervjuade behandlarna såg 

hästen som ett ramverk för interaktionen mellan personalen och deltagarna. 

Detta stämmer överens med resultatet från informanterna i denna studie. 

Hästen beskrivs möjliggöra för behandlarna att väcka känslor och frågor i 

deltagarna i andra miljöer än de traditionella mötesrummen. Forslings 

(2014) beskrivelse av hästens förmåga att utan ord kunna möjliggöra en 

mänsklig relation, nämns som viktiga delar av hästunderstödd terapi.  

 

Att hästarna är beroende av en icke-verbal kommunikation för att överleva 

i det vilda framgår i tidigare forskning av Frames (2006). Frames avhandling 

visade att deltagarna kunde identifiera sig med hästarnas flockbeteenden 

och överföra sina relationer och interaktioner med vänner och familjer på 

hästens relationer och interaktioner. Även detta framkommer från 

informanterna i min studie då deltagarna enklare kunde dela med sig av sina 

upplevelser genom att beskriva hur hästen reagerade. Att behandlarna kan 

använda hästarnas beteenden och samspel i samtalet med deltagarna ger i 

sin tur möjlighet att fundera kring hur deltagarnas handlingar och reaktioner 

påverkar dem själva samt personer i deras närhet.  

 

Detta visar att både den tidigare forskningen och informanterna i denna 

studie nämner att hästar som en del i behandlingen kan skapar möjligheter 

för behandlarna att betrakta hästarna tillsammans med deltagaren och 

diskutera med denne hur hästarnas flockbeteende och sociala samspel kan 

överföras till mänskliga relationer. Ett nytt mer informellt utrymme för 

samtal har skapats i stallet och i samband med kontakten med hästarna.  

 

7.3. Resultatdiskussion 

Om behandlarna har upplevt förändring hos deltagaren kan det sägas att 

samtliga informanter var överens om att den ökade bemästringsförmågan i 

sig var en förändring för många av deltagarna. Bemästringsförmågan kan 
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ses som en persons förmåga att hantera nya situationer som kan upplevas 

som utmaningar. Personer kan exempelvis välja att se problem eller 

lösningar. Att deltagarna kände att de deltog i hästarnas skötsel, samt att de 

lärde känna hästarna gjorde att deras självförtroende växte. För dem som 

varit sjukskrivna eller varit i andra utsatta situationer kunde det vara en 

möjlighet att i små steg förstå att de klarade av sina uppgifter.  

 

Många av de intervjuade behandlarna i min studie har uppgett att de upplevt 

att deltagarnas förmåga att interagera och att vara en del av samhället ökat. 

Det går dock inte att fastställa att det endast är den hästunderstödda terapin 

som har skapat den av behandlarna upplevda förändringen hos deltagarna. 

Det som behandlarna nämner som en möjlig förändring är främst förmågan 

att kunna skapa och ingå i relationer. Några av behandlarna upplevde även 

att deltagarnas förmåga att skapa bra relationer till andra ökade genom att 

de lättare kunde lita på andra människor. Även det att vissa deltagares 

skolresultat förbättrades togs upp.  

 

Genom jämförelse med tidigare forskning såsom Carlsson (2016) 

överensstämmer resultaten från min studie, samtliga behandlare har upplevt 

att flertalet deltagarna har förändrats till det positiva. Urvalet för att delta i 

terapin har dock i många fall varit självvald, detta kan eventuellt påverka 

utfallet av förändring, då deltagarnas motivation skiljer sig från traditionell 

behandling där deltagarna förväntas delta utan att ha blivit tillfrågade vilken 

form av behandling de önskar. 

 

7.4. Diskussion kring tidigare forskning  

Jag är medveten om att den forskning jag valt har varit utpräglad och 

inriktad mot hästunderstödd terapi. Det går därför inte att veta om den går 

att tillämpa på ett annat forskningsområde. Valet av den tidigare forskning 

blev den som börjat undersöka hästunderstödd terapi. Vissa av studierna har 

genomförts utanför Norden, vilket gör att det är svårt att se om 

tillämpningen i Sverige är likt. Vissa studier har varit ytterst specifika i sina 

utgångspunkter, som exempelvis forskningen inom tvångsvården.  
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Som nämns i både den tidigare forskningen samt av de intervjuade 

behandlarna i detta examensarbete är det svårt att fastställa att det är just 

hästen som skapat förändringar i deltagarnas mående. I de fall som nämns i 

den forskning jag använt har det i de flesta fall skett en förändring till det 

bättre. 

 

Slutsatsen av detta examensarbete är att den visade ett behov av ytterligare 

forskning. Detta för att undersöka olika perspektiv, från både deltagare och 

behandlare, på hästunderstödd terapi som en del av en 

psykosocialterapeutisk behandling. I dagsläget är hästunderstödd terapi ett 

fält där det saknas en professionell samstämmighet och definition om vad 

som omfattas av begreppet psykosocialbehandling med häst.  Ytterligare 

översikt av empiri inom hästunderstödd terapi behövs för att bredda 

möjligheten till en välfungerande behandling. En samordnande funktion 

finns till viss del i intresseföreningar, men min uppfattning är att en central 

styrning som är oberoende av ideella krafter behövs.  

 

Även om ideella föreningar arbetar för att samordna hästunderstödd terapi 

finns inga direkta riktlinjer kring vad som ska ingå i begreppet HUT, eller 

vem som får utöva det. Detta nämner Carlsson (2016) som ett 

utvecklingsområde för ämnet.  

 

7.5. Förslag till fortsatt forskning 

Det hade varit intressant att genomföra en studie som utgick från deltagarnas 

egna upplevelser, där uppföljning av deras upplevda resultat av terapin 

kunde göras genom intervjuer och eventuella enkäter. 

 

Att ha närhet till ett djur, kan även ha biologiska effekter med till exempel 

hormonet oxytocin som utsöndras vid beröring. I denna undersökning har 

jag valt att inte ta med detta då forskningsområdet kring hur människor och 

djur påverkar varandra rent biologiskt ännu är ett relativt nytt 

forskningsområde. Det hade även varit intressant att undersöka vilken 

inverkan fysisk aktivitet samt möjligheten att vistas i naturen påverkar 

människor. 
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Även om mycket av den tidigare forskningen som kommit fram i 

sökningarna och som jag valt att använda i studien har visat att HUT har 

varit positivt, visar den forskning som finns tillgänglig inte att det är just 

hästarna som har haft den positiva påverkan på deltagarna. Detta framgår 

inte heller i denna studies empiri och det kommer att behövas 

kompletterande forskning i området. Det skulle därför vara intressant med 

en studie som mer konkret särskiljer de positiva och negativa effekter av 

psykosocialbehandling i allmänhet och att sedan undersöka effekterna av 

hästunderstödd terapi. Men för tillfället så kanske det för den enskilde 

personen räcker det kanske med att uppleva glädjen med att sköta om och 

rida hästar, samt upplevelsen av att de blivit hjälpta? 
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2. Bilagor 

2.1. Bilaga 1: E-post med information till informanter 
 

Ämne: Intervju gällande socionomexamensuppsats 

Hej! 

 

Mitt namn är Sandra Eriksson och jag studerar sista terminen på 

socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle. Jag arbetar just nu med min 

examensuppsats där jag har valt att skriva om hästunderstödd terapi. Jag 

önskar därför kontakt med organisationer och personer som arbetar med 

hästunderstödd terapi. Anledningen till att jag kontaktar Dig är att jag är 

intresserad av att skriva om hästunderstödd terapi och då med fokus på hur 

personalen/behandlaren ser på terapiformen. 

 

För att undersöka ämnet kommer jag genomföra kvalitativa intervjuer med 

enskilda behandlare. För att underlätta mitt arbete kommer jag att banda 

intervjuerna. Dessa kommer att raderas efteråt för att Du ska kunna vara 

anonym.  

 

Jag hoppas att Du finner detta intressant, ta gärna kontakt via e-post eller 

telefon för mer detaljerad information. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Sandra Eriksson 

Telefonnummer: … 
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2.2. Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

Intervjuguide 

Inledning - Verksamheten 

Hur länge har verksamheten funnits? 

Hur många är det som arbetar i verksamheten. 

Vilken målgrupp har verksamheten? 

 

Hur kommer de i kontakt med verksamheten? 

 

Kommer de över dagen eller bor deltagarna på området?  

Vilka täcker kostnaden för verksamheten? 

Vilken utbildning har du?  

 

Målgrupp 

Vilken typ av problemställningar behandlas hos dig/er? 

Tidigare erfarenhet av häst? 

Vilken typ av bakgrund har de? Hur kommer det sig att det hamnar eller söker 

sig till er. 

Hur länge brukar de stanna? 

Hur länge brukar de vara kvar hos er? 

 

Praktiskt arbete 

Vilka mål har ni för verksamheten? 

Vilka mål arbetar ni mot? 

 

Väljer deltagarna sina egna mål? 

Hur fungerar det när ni tar emot en ny person. 

Hur mycket kontakt har klienterna med varandra?  

Vilken typ av hjälp har ni möjlighet att tillkalla? 

 

Hästarna 

Hur väljer ni hästarna? 

Vilken typ av skydd finns för hästarna? 

Hur många hästar finns i verksamheten? 
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Hästunderstödd terapi 

Hur länge har du arbetat med hästunderstödd terapi? 

Vad säger du att du arbetar med? (hästunderstödd terapi?) 

Får deltagarna en specifik häst att ta hand om?  

 

Hästarnas roll 

Inte alltid hästarna som är i fokus? 

Berätta om hur en dag kan se ut? 

 

Förändring 

Kan du berätta om hur det är när de kommer första gången. Och träffar er och 

hästarna 

Ni jobbar mycket med grupp? 

Jag: Vad upplever du som en lyckad upplevelse? 

 

Hur avgör ni om någon är redo att åka hem? 

Vilka positiva effekter har du sett? 

Kan du ge något exempel? 

Har du sett några effekter och hur märker du detta? 

Vad upplever du som en lyckad vistelse? 

- Någon gång som det varit mindre lyckat? 

 

Har du sett några negativa effekter.  

Kan du ge något exempel? 

 

Hur har du hanterat det när du sett att det inte fungerat?  

Andra effekter du lagt märke till? 

 

Vad är det som förändras? 

Avslutning 

Är det något du vill tillägga? 
 


