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Sammanfattning:  

Bakgrund: Barn med autismspektrumtillstånd (AST) uppvisar ofta begränsad föreställningsförmåga, 

svårigheter till social interaktion och bristande kommunikation. Arbetsterapeutens roll är att hitta 

meningsfulla aktiviteter samt att hjälpa barnen att utveckla sina förmågor. Hästunderstödd terapi 

(HUT) kan erbjuda en stimulerande miljö för träning av kognitiva förmågor, social interaktion och 

kommunikation. 

Syfte: Att beskriva nyttan av hästunderstödd terapi som intervention för barn med 

autismspektrumtillstånd. 

Metod: Allmän litteraturstudie baserat på tretton vetenskapliga artiklar som söktes i databaserna 

Cinahl with fulltext, PubMed och PsycINFO. Artiklarna kvalitetsgranskades samt analyserades utifrån 

Fribergs mall. 

Resultat: Fem kategorier identifierades: Minskade AST symtom, Främja kognitiv förmåga, Främja 

social interaktion och kommunikation, Främja motorisk förmåga och gynna fysisk aktivitet samt Att 

öka livskvaliteten. Sammanfattningsvis visade litteraturstudiens resultat att HUT har en positiv effekt 

på barn med AST. Flera artiklar redovisade att barnen uppvisade minskade AST symtom  samtidigt 

som de blev lugnare och mer fokuserade efter HUT interventionerna. Hästen gjorde att barnen 

kände sig mer tillfreds och avslappnade, vilket underlättade för barnen att öppna upp för sin 

omgivning och de blev mer motiverade att interagera med andra. Signifikant skillnad syntes inom 

kommunikation då barnen fick förbättrad ögonkontakt samt fick lättare att lyssna och följa 

instruktioner. Ett ökat ordförråd innebar även att de blev  mer delaktiga i samtal med sin omgivning. 

Att barnen fann HUT stimulerande och roligt rapporterades av både vårdnadshavare, lärare och 

forskare, men syntes även på barnen under interventionerna.  

Slutsats: Även om olika former av HUT har används länge som behandling av olika patientgrupper, är 

HUT ett relativt nytt forskningsområde, och få studier har gjorts med  barn med AST. Vidare studier 

behöver utföras, men utifrån de befintliga resultaten kan slutsatser dras att HUT ökar den sociala 

delaktigheten, kommunikation och livskvaliteten hos barn med AST. Utifrån litteraturstudiens 

resultat ges förslaget att HUT kan användas som kompletterande intervention inom arbetsterapi. 

 

Sökord: barn, autismspektrumtillstånd, hästterapi, arbetsterapi 
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1. INLEDNING 

 
Idén att använda djur inom hälso- och sjukvården är inte ett nytt påfund. Redan 1961 presenterade 
psykoanalytikern Levinson förslaget att använda djur terapeutiskt, och han använde ofta sin hund 
som ”co-therapist” i sitt arbete med barn med autismspektrumtillstånd (AST)(1). Andra har följt 
efter, och 2001 släpptes boken ”Animal- Assisted Therapy- theoretical foundations and guidelines for 
practice” (2), där förslag ges hur djur kan implementeras terapeutiskt, bland annat för barn med AST. 
I djurunderstödd terapi ingår användandet av hästar som intervention och hästar har använts av 
fysioterapeuter en längre tid för träning av motoriska funktioner. Även flera andra professioner inom 
hälso- och sjukvård använder hästunderstödd terapi i sitt arbete inom psykiatrin, habilitering och 
primärvård (3). Hästunderstödd terapi har visat sig ha effekt på social kompetens och beteende hos 
barn med beteendeproblematik (4), och en studie utförd av Boshoff (5) visar på en signifikant 
förbättring av välmående och problemfokuserad coping. Det positiva resultatet av hästunderstödd 
terapi gör det intressant att undersöka om även barn med AST kan dra nytta av interventionen. I 
bland annat USA  används HUT av arbetsterapeuter i sitt arbetet med olika patientgrupper (1), men i 
Sverige varierar tillgången till en arbetsterapeut som använder hästunderstödd terapi som en 
kompletterande intervention i sitt arbete (6), och de som finns har ofta vidareutbildat sig av eget 
intresse.  
 
Avsikten med litteraturstudien är därför att sammanställa befintlig forskning inom området HUT och 
se vilken nytta HUT har för barn med AST. 
 

2. BAKGRUND 
 

2.1  Barn med Autism Spektrum Tillstånd, AST 
Begreppet autismspektrum tillstånd (AST) innebär kognitiva nedsättningar och kännetecknas av 
främst tre signifikanta områden: begränsad föreställningsförmåga , svårigheter med social 
interaktion och bristande icke-verbal och verbal kommunikation (1, 7, 8). Diagnosen AST är individuell 
och varierar från milda symtom där barnet är högfungerande i samhället (9, 10), till svår autism  där 
barnet är starkt påverkad av sina symtom (1, 11). 

2.1.1 Aktivitetsförmåga hos barn med AST 

Barn med AST uppvisar ofta en begränsning i föreställningsförmågan (8), vilket leder till svårigheter 
att fabricera, planera och utföra handlingar (7). Oförmågan att själv inleda en aktivitet och nedsatt 
fantasi medför att barnet faller in i begränsade, repetitiva beteenden och kan skapa fixering vid 
specialintressen (12). Ett barn med AST tolkar sin omgivning genom detaljer vilket gör det svårt att få 
grepp om helheten. Otillräcklig förmåga att se helheten kan leda till minskad motivation och 
svårighet att ta initiativ till aktivitet (13). För att kunna medverka i sociala sammanhang och leva ett 
självständigt liv behövs en adaptiv förmåga, en  kunskap om hur man i vardagen bör bete sig i olika 
situationer, som att klä sig eller laga mat, och vilka handlingar och aktiviteter som är socialt 
accepterade  (14). Hos barn med AST är den adaptiv förmågan ofta nedsatt (15), vilket leder till att 
barnen har svårt att läsa av och anpassa sig till situationer samt är oflexibel i sitt tankesätt. 
Nedsättningen innebär även svårigheter med aktiviteter i dagliga livet,( ADL) (16), så som att sköta 
sin personliga hygien, samspela med andra och orientera sig i olika miljöer.  
 
Vetskapen om sitt medvetande och att det skiljer sig från andras kallas Theory of Mind (10). 
Begränsning i Theory of Mind hos barn med AST leder till bristande förmåga till social interaktion och 
att visa empati (10). Begränsningen i Theory of Mind påverkar också motivationen till att 
kommunicera med andra, då barnet inte har något intresse eller behov av att förmedla sina tankar 
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till omgivningen (10, 13).  Bristande mimik, ögonkontakt och kroppsspråk försvårar den icke-verbala 
kommunikationen, vilket medför att personer i barnets omgivning kan ha svårt att förstå vad barnet 
vill förmedla (10). Barn med AST påvisar ofta svårighet med de exekutiva funktionerna vilket 
påverkar minnet, hindrar flexibilitet i nya situationer och leder till begränsningar i att lösa problem 
(13). Bristande exekutiva funktioner ger även svårighet att styra sina impulser vilket kan leda till 
aggressivt beteende (12), eller stereotypa kroppsrörelser (10). En motorisk nedsättning och 
begränsning av simultankapacitet är vanligt hos barn med AST och  likaså kan förmågan att tolka 
sensorisk stimuli vara påverkad (13). Barnet kan ha svårt att tolka sina kroppssignaler, som hunger 
eller behovet av att gå på toaletten, och att orientera sin kropp i förhållande till omgivningen (13). 
Barn med AST uppvisar ökad känslighet för stress och svårighet att automatisera vardagen (12), samt 
bristande tidsuppfattning vilket leder till ett stort behov av struktur i vardagen (7).  
 
Kombinationen av begränsad föreställningsförmåga, bristande kommunikation, under- eller 
överkänslighet för stimuli samt bristande exekutiva funktioner och adaptiv förmåga gör att barnet 
kan upplevas som inbunden (1), och att hen “drar sig undan”(10). Minskad viljekraft att utföra en 
aktivitet, begränsad utförandekapacitet och svårigheten att bryta vanor och rutiner, skapar en 
obalans i aktivitetsutförandet hos barn med AST (17). För att hjälpa barnet att förändra sitt beteende 
och utveckla färdigheter att hantera sin vardag behöver barnen få uppmuntran, förståelse och 
strategier från sin sociala omgivning. 
 

2.2 Arbetsterapeutens roll i arbetet med barn med AST 
En profession som arbetar för att hjälpa barn med AST till att bli mer delaktiga i vardagen, är 
arbetsterapeuter. Arbetsterapeuten utgår från ett klientcentrerat synsätt, och utformar 
behandlingen utifrån barnets aktuella förutsättningar, vanor och behov (17). Arbetsterapeutens roll 
är även att arbeta målinriktat för att hjälpa barnet att delta i sociala sammanhang (11,18), och de 
arbetsterapeutiska interventionerna ska sträva efter att låta barnet utveckla färdigheter som barnet 
brister i eller saknar helt (13). Genom att utgå från ett helhetsperspektiv kan arbetsterapeuten 
erbjuda aktiviteter som barnet finner meningsfulla, vilket gör att barnet blir mer motiverad att 
engagera sig i aktiviteten (18). En meningsfull aktivitet kan även hjälpa barnet att utveckla en känsla 
av sammanhang, vilket underlättar för barnet att förstå och hantera livet (19). När barnet får vara 
delaktig i en stimulerande aktivitet,  ökar känslan av välbefinnande och tillfredsställande, vilket i sin 
tur leder till en förbättrad livskvalitet (18, 19). Miljön har stor betydelse för utförandet av aktiviteter 
(17). För att underlätta för barnet att delta i aktiviteter och förbättra sin utförandekapacitet kan 
arbetsterapeuten därför göra förändringar i den befintliga miljön eller erbjuda aktiviteter i en helt ny, 
stimulerande miljö. Ett sätt för arbetsterapeuten att förändra miljön är genom att införliva djur i 
barnets behandling.  
 

2.3 Djurunderstödd terapi  
Betydelsen av djur för människans välmående visas i Tokyodeklarationen från 1961: It is a universal, 
natural and basic human right to benefit from the presence of animals (20). 
 
Djurunderstödd terapi (DUT), (på eng. Animal Assisted Therapy, AAT), är en behandlingsform inom 
vården, som innefattar tidsbegränsad måluppsättning, dokumentation samt utvärdering för att 
säkerställa en god och säker vård (21). Behandlingen genomförs av en utbildad terapeut som 
inkluderar ett djur som komplement i en interventionen. DUT är individanpassad men kan utföras 
både i grupp eller enskilt, och används till att förbättra såväl fysiska, psykiska och emotionella 
funktioner som sociala förmågor, inom alla åldersgrupper. Även om forskningen på effekten av 
djurunderstödd terapi är begränsad (1), visar befintlig forskning på positivt resultat. Poleshuck (22) 
beskriver i sin studie från 1997 hur djurunderstödd terapi kan användas av arbetsterapeuter för att 
hjälpa till att förbättra uppmärksamheten, sociala färdigheter och självkänslan hos barn och 
ungdomar med funktionsnedsättningar. Att djurunderstödd terapi kan användas till personer med 
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nedsatta fysiska, kognitiva eller  emotionella förmågor diskuteras även i en studie av Goddard (23). 
Studien visar att djurunderstödd terapi kan användas till att träna minnet och finmotoriken men 
även att öka motivationen och ordförrådet.  Användandet av djur som behandlingsform har visat sig 
ha en positiv terapeutisk effekt på olika psykiska symtom som ångest (24, 25), stressymtom, 
vanföreställningar och depression (25), och användandet av djur som intervention främjar också 
fysisk aktivitet samt motverkar passivitet (25). De flesta djur kan användas men vanligast är hund och 
häst (26). 

 

2.4 Hästunderstödd terapi för barn 
En intervention som kan förbättra de kognitiva förmågorna som kommunikation, uppmärksamhet 
och motivation, är hästunderstödd terapi (HUT)(27). HUT (eng. Equine- Assisted Therapy, EAT) utförs 
i en naturlig miljö under strukturerade former och barnet vet vad som ska göras och vad som 
förväntas av hen. Interventionen formas efter barnets förutsättningar, och kan inkludera ryktning av 
hästen, utfordring och mockning, eller bara bestå av uppsutten aktivitet till häst (1, 28). Att HUT är 
både rolig och utmanande för barnet ökar motivationen, samtidigt som den sociala interaktionen 
tränas (29). Scott (29) förklarar att känslan av välbefinnande infinner sig då endorfiner frigörs vid 
kontakten med hästen och barnet känner även självförverkligande  och känner makt, då barnet 
upplever sig ha kontroll på sin kropp och sin miljö (hästen). I USA räknas hästunderstödd terapi som 
en medicinsk intervention som utförs av licensierade professioner, bland annat arbetsterapeuter 
(29). I både UK och USA ställs krav på att en specialtränad häst ska medverka, det ska vara en 
utbildad terapeut närvarande och interventionen ska sträva mot individuellt utarbetade mål samt att 
målen utvärderas kontinuerligt (1). 

2.4.1 Terminologi 
Begreppet hästunderstödd terapi, HUT, kan ses som ett paraplybegrepp innehållande ridterapi, 
hippoterapi och terapiridning, och innebär olika behandlingsformer som inkluderar häst (21). HUT 
inbegriper både aktiviteter på marken i hästmiljö och uppsuttna aktiviteter (ridning) (21, 30). 
Terminologin är dock fortfarande diffus och vissa ord överlappar varandra (21). För att underlätta 
förståelsen kommer denna uppsats använda HUT som ett samlingsnamn för samtliga inriktningar, 
även om artiklarna använder annan terminologi. 
 

2.5 Problemområde  
Arbetsterapeutens utmaning är att tillhandahålla interventioner som barn med AST finner 
meningsfulla och som samtidigt förbättrar barnens nedsatta förmågor (17). Barn med AST uppvisar 
svårigheter med exempelvis kognitiva förmågor och social interaktion (31). Studier med HUT som 
behandlingsform har bland annat visat på förbättrat resultat av de kognitiva förmågorna hos barn 
med funktionsnedsättning (27), och inom social interaktion hos ungdomar med emotionell/ 
beteendestörning (4). Dessa resultat gör det därmed intressant att utföra en sammanställning av 
befintliga forskningsresultat samt beskriva HUT´s inverkan på barn med AST. Detta för att ge stöd till 
arbetsterapeuter som vill tillhandahålla denna typ av intervention till barn med AST.  

3. SYFTE 

Att beskriva nyttan av hästunderstödd terapi som intervention för barn med autismspektrumtillstånd. 

4. METOD 

Metoden som valdes var en allmän litteraturstudie (33), då forskningsfrågan inkluderar ett relativt 
nytt forskningsområde. En litteraturstudie underlättar för att få en överblick över den kunskap som 
finns inom ett området och är lämplig vid mindre forskningsområden som både inkluderar kvalitativa 
och kvantitativa studier (32). Genom att litteraturstudien erhåller perspektiv från båda ansatserna, 
kan en större förståelse uppnås om verkligheten. Litteraturstudiens databassökning möjliggör en 
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omfattande informationsinsamling av tidigare forskning, som sedan kan analyseras och 
sammanställas. Resultatet ger därmed en översikt över befintlig forskning samt identifierar behovet 
av vidare forskning (33). För att säkerställa kvaliteten på studien intog författarna ett kritiskt 
förhållningssätt till allt funnet material och tog även hänsyn till sin förförståelse (32, 34). 

 

4.1 Sökstrategi 
I den allmänna litteraturstudien användes en sökstrategi för att på ett strukturerat tillvägagångsätt 
finna artiklar som svarade till syftet (32). Endast artiklar som var primärkällor ingick, inklusions- och 
exklusionskriterier utformades och artiklarna genomgick en kvalitetsgranskning innan materialet 
analyserades och resultatet sammanställdes.  

Sökningarna genomfördes  i databaserna Cinahl with full text, Pubmed och PsykINFO, med de för 
området intressanta engelska orden: child, autistic disorder, autism, hippotherapy, equine assisted, 
therapeutic riding och riding therapy. Samtliga ord användes i olika booleska kombinationer med 
AND och OR (35), se tabell 1, Sökmatris. En trunkering gjordes på ordet child för att få ett större 
spridningsområde. Vid en inledande sökning inom forskningsområdet uppmärksammades en brist 
gällande etablerade begrepp och sökord. Vid användande av MeSH termer och Headings 
minimerades resultatet och efter en konsultation med bibliotekarie på Örebro Universitetsbibliotek 
togs beslutet att endast använda ett representativt sökordsurval i fritextformat för att nå ett större 
sökresultat. Databassökningen kompletterades med en manuell sökning, där artiklarnas 
referenslistor samt keywords studerades för att hitta mer material (35, 36). 

 
Tabell 1, Sökmatris 
NR Sökord Antal 

träffar 
PubMed 

Antal 
träffar 
Cinahl 

Antal 
träffar 
PsycINFO 

Urval I 
Titlar 

Urval II 
Abstrakt 

Urval III 
Dubletter 
bort 

Urval IV      
Tillgänglighet 

#1 Child* 2,429,051 598,083 791,341     

#2 Autistic Disorder 20,423 17,056 19,650     

#3 Autism 39,646 15,504 64,018     

#4 #2 OR #3 39,646 20,420 65,544     

#5 Hippotherapy 216 122 42     

#6 Equine assisted 1,023 92 225     

#7 Therapeutic riding 850 177 151     

#8 Riding therapy 784 342 234     

#9 #5 OR #6 OR #7 OR 
#8 

2,120 498 451     

#10 #1 AND #4 AND #9 
 

27 29 50     

#11 English language 
Peer review 

23 29 45 57 42 25 16 

 

4.2 Urval 
Inklusionskriterierna för artiklarna som skulle ingå i studien var: att artiklarna innefattade barn, 
autismspektrumtillstånd och någon form av HUT, att texten var på engelska samt att artiklarna var 
peer reviewed. Ytterligare ett inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara tillgängliga i fulltext vid 
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sökning. Relaterat till att forskningsområdet är relativt nytt valdes att inte begränsa sökningen med 
årtal. 

Sammanlagt hittades 97 artiklar i de 3 använda databaserna Cinahl with fulltext, PubMed och 
PsycINFO. Efter en genomgång av titlar  återstod 57 stycken med relevant innehåll för 
litteraturstudiens syfte. Dessa reducerades ytterligare till 25 artiklar efter genomläsning av abstracts 
samt kontroll av dubbletter. Nio artiklar exkluderades relaterat till bristande tillgänglighet till 
artiklarnas fulltext vid söktillfället, vilket slutligen resulterade i 16  artiklar. Flera manuella sökningar 
utfördes men resulterade inte i ytterligare tillskott till litteraturstudien, då samma artiklar som redan 
inkluderats återkom. 

4.3 Kvalitetsgranskning 
De resterande 16 artiklarna lästes i sin helhet och innehållet kvalitetsgranskades utifrån Fribergs 
frågemallar för kvalitativa respektive kvantitativa studier (33). Materialet granskades angående 
problemformulering och teoretisk utgångspunkt, beskrivet syfte, vilken metod som användes, hur 
urvalet och analys genomfördes, samt hur resultat och diskussion redovisades. Artiklar som uppfyllde 
kriterierna i frågemallen till hög grad bedömdes ha hög kvalitet, medan artiklar som inte uppfyllde 
kriterierna gavs låg kvalitet. Utifrån den genomförda kvalitetsgranskningen kunde artiklar som 
identifierats med hög eller måttlig kvalitet inkluderas i studien medan de artiklar med låg kvalitet 
exkluderades från resultatet, till exempel artiklar utan etiskt godkännande, med bristfälligt innehåll 
eller  artiklar som saknade referenser i diskussionen, se Tabell 2, Kvalitetsgranskning.  

 
En pilotstudie (37) exkluderades då en senare studie (38) byggde på detta resultat. För att undvika 
bias och snedvridet material (36), valdes att bara inkludera den senaste studien (38). Två artiklar 
exkluderades då de inte var etiskt godkända (39, 40). En pilotstudie inkluderades då författarna 
ansåg att  den uppfyllde kraven för hög kvalitet, var etiskt godkänd och peer reviewed samt tillförde 
ytterligare en aspekt till studien (41). 

Efter urval och kvalitetsgranskning återstod tretton artiklar, se Bilaga 1, Artikelmatris. 

Tabell 2, Kvalitetsgranskning 

Författare, årtal Hög kvalitet Måttlig kvalitet Låg kvalitet 

Andersson & Meints, 2016 X   

Ajzenman et al, 2013  X  

Bass et al, 2009   X 

Borgi et al, 2015 X   

Gabriels et al, 2011  X  

Gabriels et al, 2015 X   

Harris & Williams, 2017 X   

Holm et al, 2013 X   

Jenkins et al, 2013   X 

Keino et al, 2009 X   

Kern et al, 2011  X  
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4.4 Dataanalys 
Dataanalysen genomfördes i enlighet med Fribergs rekommendationer (33). Författarna läste, 
oberoende av varandra, igenom de tretton artiklarna ett flertal gånger för att få en ökad förståelse 
för artiklarnas innehåll. Olika färgpennor användes för att markera relevanta områden som sedan 
kunde sammanställas så att likheter och skillnader kunde identifieras. Författarna genomförde en 
jämförelse och diskussion av sina respektive resultat, och vid oenighet fördes en dialog tills enighet 
uppnåddes. Vidare analyserades likheterna och skillnaderna för att hitta mönster som kunde kodas. 
Utifrån kodningen skapades sedan kategorier innehållande flera underkategorier.  

Fem identifierade kategorier: 

 Minskade  AST symtom  

 HUT´s påverkan på kognitiva förmågor  innefattar Exekutiva funktioner och Medvetenhet om 
sig själv och andra  

 HUT´s inverkan på social interaktion och kommunikation rymmer Samspel med andra, 
Deltagande i vardagen samt  Språk och meningsuppbyggnad  

 Förbättring av motoriska förmågor 

 Att öka livskvaliteten  

 

4.5 Forskningsetiska ställningstaganden 
Studien utfördes som en litteraturstudie av redan befintlig forskning. Endast artiklar som var etiskt 
godkända inkluderades i litteraturstudien för att följa grundläggande etiska principer (42). I de etiska 
principerna ingår att interventionen inte ska vara skadlig för deltagarna. Principerna inkluderar även 
att deltagarna ska få information om interventionens syfte och att de ska ge ett samtycke. 
Medverkande  är anonyma och kan avbryta interventionen när de vill utan att ange orsak. Då 
studiernas målgrupp bestod av barn var det vårdnadshavaren som gav samtycke till 
interventionerna, vilket ställer än högre krav på forskningen (36). Litteraturstudien följde även 
Forskningsetiska rådets riktlinjer om att inte lägga in personliga värderingar, vara kritisk till den funna 
forskningen, inte plagiera andra forskares material samt vara öppna med hur forskningen bedrivits 
(42).  Samtliga resultat redovisades, både sådant som gav stöd åt syftet och sådant som talade emot.  
 

5. RESULTATREDOVISNING 
 
För att få en överskådlig bild av resultatet av artikelanalysen redovisas sammanställningen av 
artiklarnas övergripande uppbyggnad/design under rubriken Artikelbeskrivning medan en 
redogörelse av innehållet i de identifierade kategorierna återfinns under rubriken Redovisning av de 
fem identifierade kategorier. 
 

5.1 Artikelbeskrivning 
I litteraturstudien ingick 13 artiklar (38, 41-53) publicerade mellan åren 2009 till 2017, från länderna 
Italien, Japan, England, Kanada och USA. Av de 13 artiklarna dominerade studier från USA med sju 
artiklar (38, 41, 43-47). En artikel använde sig av en kvalitativ metod (48), medan majoriteten 

Lanning et al, 2014 X   

Llambias et al, 2016 X   

Malcolm et al, 2017 X   

Taylor et al, 2009  X  

Ward et al, 2013 X   
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använde en kvantitativ ansats (38, 41, 43-47, 49-53). Endast en kvantitativ studie var en 
randomiserad kontrollerad studie (RCT) (38), men ytterligare två använde en simpel randomisering 
(43, 49). Av de elva kvantitativa studierna var det sammanlagt fyra studier som använde en 
kontrollgrupp (38, 45, 49, 51). Mätningar utfördes longitudinellt (44-47, 53) eller pre-post 
interventionen (38, 41, 43, 49-52). Två studier använde quasi-experimentell design (45, 47), men 
Ward et al. (47) använde ingen kontrollgrupp. Fallstudier utfördes i fyra studier (43, 46, 52, 53).  Tolv 
av de tretton studierna utfördes med ett relativt lågt deltagarantal, på mellan tre till tjugoåtta barn 
(41, 43-47,49-53), endast Gabriels et al. studie (38) utfördes på ett stort antal deltagare (n=144). 
 
Syfte med studierna i de vetenskapliga artiklarna har varit att undersöka HUT:s påverkan på barnens 
adaptiva och kognitiva förmågor, men fyra studier inkluderade även motoriska färdigheter (38, 41, 
45, 49). Tre artiklar utgick från att utomstående personal, exempelvis forskare, utförde mätning eller 
observation (46, 52, 53). Sex studier använde bara skattning från vårdnadshavare eller någon som 
känner barnet väl  exempelvis lärare (45, 47-51), medan fyra studier använde en kombination av 
vårdnadshavare/någon som känner barnet väl- rapporter samt mätning/observation utförd av 
forskare eller dylikt (38, 41, 43, 44).  
 
Samtliga artiklar var etiskt godkända och studierna lade stor vikt i att interventionen inte skulle vara 
skadlig för deltagare eller djur. I studierna har det ingått läkarundersökningar för att bland annat 
säkerställa att barnen inte uppvisar allergier mot stallmiljö eller hästarna, tillsammans med kontroller 
att inte barnen genom sin funktionsvariation uppvisar ett aggressivt beteende eller rädsla mot 
hästarna. 
 

5.2 Redovisning av de fem identifierade kategorierna 
De kategorierna som under analysen identifierats indelas i sin tur i olika underkategorier. Resultatet 
redovisas med tillhörande underkategorier. 
 

5.3 Minskade AST- symtom 
Att samvaron med hästar reducerade AST symptomen signifikant visades i flera studier (38, 43-45, 
47, 50, 51). Effekten av HUT märktes på de symtom som barn med autismspektrumtillstånd uppvisar, 
exempelvis avvikande känslighet för sensorisk stimuli (47, 50), lägre toleransnivå (47), hyperaktivitet 
(38, 51) samt stereotypt och/eller avvikande beteende (45, 50). 
 
Överkänsligheten för sensorisk stimuli och stress minskade (47, 50) och hyperaktivitet samt 
irritabilitet reducerades signifikant (38) under och efter HUT. Även studien av Harris visade en 
reducering av hyperaktivitet (51). Dock visade Harris undersökning ingen signifikant skillnad på 
stereotypt beteende, avvikande tal och håglöshet. Holm et al (43) rapporterade att även om AST 
symtomen ökade under ridlektionerna, var det en signifikant reducering av symtomen hemma  samt 
i offentlig miljö. Ökningen av AST-symptomen härledde Holm till att barnen blev exalterade under 
ridterapin och uttryckte sin iver. 
 

5.4 HUT´s påverkan på kognitiva förmågor  
HUTs  påverkan på de kognitiva förmågorna syntes främst inom de exekutiva funktionerna 
problemlösning (49),  uppmärksamhet (44, 45, 47), Theory of mind (50) och empati (48, 50). 

5.4.1 Exekutiva funktionerna 
Lärare och vårdgivare rapporterade att barnen med AST var mer fokuserade och uppmärksamma 
hemma och i skolan efter den terapeutiska ridningen (44, 45, 47). I studien utförd av Borgi uppvisade 
barnen en förbättring av problemlösning i ett standardiserat test efter HUT interventionen (49).  
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5.4.2 Medvetenhet om sig själv och andra 
I intervjuer som Malcolm et al. gjort med personal på hästcentret framkom det att de anställda 
upplevde att barnen genom att delta i hästunderstödd terapi blev mer medvetna om sig själva (48). 
Den sensoriska stimuleringen och att barnen måste kompensera för hästens rörelse för att hitta 
jämvikt, gjorde att barnen uppfattade sin kropp på ett annat sätt än i andra situationer. Hästens 
omedelbara respons på barnets signaler gjorde att barnet lärde sig orsak och verkan av sina 
handlingar. Personalen redovisade även att användning av HUT kunde hjälpa barnen att utveckla sin 
Theory of Mind och bli mer medvetna om andra i sin omgivning. I Malcolms et al´s (48) studie 
berättade en personal om en incident på lektionen då en deltagare varnade ridläraren då denne höll 
på att bli trampad av en häst. Detta visade på ökad medvetenhet och empati om andra. Även i 
Andersson & Meints (50) studie visades en signifikant skillnad gällande ökad empati efter 
interventionen. 
 

5.5 HUT´s inverkan på social interaktion och kommunikation 
Forskningen visade att HUT hade positiv inverkan på utvecklingen av det sociala samspelet hos barn 
med AST  (41, 44, 45, 47-52). Framsteg uppvisades i de social funktionerna (41, 45, 47-52), och 
samarbete (44), samt ord och meningsbyggnad (38, 53). En förbättring kunde även ses av de adaptiva 
förmågor, som  innefattade deltagande i vardagen (41), ögonkontakt (52), vilja och motivation (46), 
engagemang (53), samt Mood and Tone (44), vilket litteraturstudiens författare översatte med 
svenskans humör och tonläge. 

5.5.1 Samspel med andra 
Barn med AST har ofta problem att interagera socialt med andra människor. I det terapeutiska 
samspelet med hästen lär sig barnet att umgås med djuret, vilket i förlängningen leder till att barnet 
även börjar interagerar socialt med  medhjälparen/personalen i  stallmiljön (48). Åtta artiklar visade 
att förmågan till social interaktion ökade under HUT interventionen (41, 45, 47-52). För att få stimuli 
från den sociala omgivningen är ögonkontakt viktigt, men många autistiska barn blir överstimulerade 
av för mycket intryck. För att undvika den negativa känsloeffekten avhåller sig barnen från att söka 
kontakt med omgivningen. Keino et al. (52) möjliga förklaring till att barn med AST ökade 
ögonkontakten med andra människor var att barnen i kontakten med hästar upplevde en positiv 
emotionell mening  med socialt samspel. Genom att de fick en positiv social och miljömässig stimuli 
från hästarna kunde de även uppleva och tolka den omgivande världen mer positivt. Föräldrar 
rapporterade att samarbetet med barnen förbättrades och barnens humör och tonläge förändrades 
efter HUT som intervention (44). Llambia et al. redovisade att samvaron med hästar hade en positiv 
inverkan på barn med AST gällande ökat engagemang (53). 
 
Även om flera studier visade på fördelarna med HUT gällande  socialt samspel kunde Andersson & 
Meints (50) i sin studie dock inte finna någon förbättring i barnens förmåga till socialisation. 

5.5.2 Språk och meningsuppbyggnad 
För att möjliggöra social interaktion behövs förmågan att kunna kommunicera, men barn med autism 
har ofta ett begränsat eller obefintligt verbalt språk samt ett avflackat kroppsspråk (52). Hästar 
kommunicerar icke-verbalt, genom att läsa av kroppsspråket och spegla motparten (38). Att hästen 
reagerar på de små subtila signalerna barnet sänder ut samt speglar känslolivet hjälper barnet att 
utveckla och förbättra sin kommunikation (38, 47, 48, 52, 53). Både Ajzenman et al.(41), och Holms 
et al. (43) studier visade signifikant skillnad på barnens mottagande kommunikation, det vill säga, de 
hade lättare att lyssna till och följa instruktioner efter HUT interventionen. Vårdnadshavare beskrev 
även att barnen var mer delaktiga i konversationer (41) och tog egna initiativ till att starta ett samtal 
(53). Barnen använde flera nya ord och  varierade sitt språk i längre meningar efter HUT 
interventionen (38, 53). I Anderssons & Meints (50) studie syntes ingen mätbar förbättring gällande 
kommunikation. 
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5.5.3 Deltagande i vardagen 
Att hästunderstödd terapi hade effekt på andra aktivitetsområden i vardagen visade flera 
forskningsresultat (41, 45-47). Ajzenman et al´s (41) studie visade på en signifikant förbättring 
gällande barnets deltagande i personlig vård och ett ökat intresse att medverka i enklare 
fritidsaktiviteter. Ökat engagemang till att delta i vardagsaktiviteter rapporterades även i Taylors et 
al. studie (46), där barnen i standardiserade lekaktiviteter visade en nyfikenhet att prova nya saker 
och försökte lösa problem i större utsträckning än innan interventionen. I studien av Lanninget et al. 
(45) beskrev vårdnadshavarna att barnen deltog mer i sportaktiviteter och utförde olika vardagliga 
uppgifter smidigare efter att ha medverkat i den hästunderstödda terapin. HUT interventionen ledde 
även till att barnen hade lättare att behålla fokus i klassrummet och fick därmed enklare att utföra 
skoluppgifter samt högre närvaro i skolan (45, 47, 53). 
 
Flera artiklar visade på positiva resultat av HUT men det fanns även artiklar som inte kunde påvisa 
någon skillnad. Ajzenman et al. studie (41) visade ingen signifikant skillnad rörande de mer kravfyllda 
områden som utbildning eller högfunktionella fritids- och ADL aktiviteter, som städning eller 
matlagning. 
 

5.6 Förbättring av motoriska förmågor 
Flera studier visade att hästunderstödd terapi kunde förbättra de fysiska funktionerna såsom 
bålstabilitet, balans och grovmotorik (41, 43, 45, 49). Bålstabilitet , balans och grovmotorik är viktigt 
för att kunna utföra sina dagliga aktiviteter tillfredsställande (41). Att kunna kontrollera sin kropp 
stärker självförtroendet och motiverar utövaren att bibehålla och förbättra sin utförandekapacitet. 
Att barn med autism fick förbättrad bålstabilitet syntes i studier gjorda både av Ajzenman et al (41) 
och Holm et al (43). Både standardiserade mätningar och vårdgivares enkätsvar visade en signifikant 
förbättring på postural stabilitet och koordination. Ridning är en fysisk utmaning (53) och barnen 
behövde hela tiden kompensera för hästens rörelser (38). Under ridningen tränades de motorisk 
funktionerna och muskelstyrkan ökade i hela kroppen (43, 49). I Gabriels et al´s (38) studie visades 
ingen förbättring av det motoriska utövandet, gällande postural kontroll eller barnens utförande av 
aktivitet vid muntlig vägledning. 
 

5.7 Att öka livskvaliteten 
Att HUT kunde öka livskvaliteten och det psykiska välmåendet för barn med AST visades i tre studier 
(44, 45, 53). Ökad livskvalitet definierades i studierna som tillfredsställelse och förnöjsamhet (44), 
ökat psykiskt välmående (45)  och att barnen visade glädje samt att de var mer nöjda och lugna (53).  

 
I Kern et al´s studie (44) framkom det att föräldrarna upplevde att barnen såg fram emot HUT och 
uppvisade en ökad livskvalitet gällande tillfredsställelse och förnöjsamhet i kontakten med hästarna. 
Att använda HUT som intervention kan öka det psykiska  välmåendet (45), och Llambias et al´s (53) 
forskning visade att barnen blev lugnare, nöjdare och gladare dagarna efter terapin samt visade 
förnöjsamhet under ridlektionerna. Att kunna kontrollera en annan varelse med sina handlingar, gav 
barnen en känsla av frihet och makt över sin egen situation (48). Interventionen ledde även till ett 
ökat självförtroende enligt Lanning et al´s studie (45). 
 

6. DISKUSSION 
 

6.1 Metoddiskussion 
Interventioner som används inom hälso- och sjukvården har som krav att de ska vara 
evidensbaserade (32). För att säkerställa att en intervention har effekt på en klientgrupp krävs 
forskning inom det specifika området. Resultaten av forskningen behöver sedan sammanställas och 
utvärderas för ett påvisat positivt utfall innan interventionen implementeras i vården (54). För att få 
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en överblick över  den forskning som fanns om hästunderstödd terapi för barn med AST användes en 
allmän litteraturstudie (32). Ett systematiskt tillvägagångssätt användes för att söka och välja artiklar 
till litteraturstudien och ett urval gjordes där artiklar som ansågs irrelevanta för syftet exkluderades 
(32). Att exkludera artiklar utifrån titel eller ett kortfattat abstrakt kan innebära att information 
relevant till området förbises, vilket kan påverka slutresultatet på litteraturstudien. Noggrannheten i 
avgränsningar samt valet av relevanta sökord minimerade dock risken att exkludera artiklar som 
kunde ha påverkat resultatet nämnvärt. De nio artiklar som valdes bort på grund av åtkomst kan ha 
visat på ett annat resultat än vad som framkom i de inkluderade artiklarna, men genomläsning av 
artiklarnas abstrakt visade på ett liknande resultat som de inkluderade artiklarna, och författarna 
ansåg därför att exkludering av dessa inte borde påverkat resultatet nämnvärt. 
 
Sökstrategin försvårades eftersom det inte fanns en vedertagen terminologi. För att försöka hitta alla 
relevanta artiklar gjordes flera sökningar med så bred bas som möjligt, och flera sökord och 
kombinationer prövades innan den slutgiltiga sökningen, vilket rekommenderas av Axelsson (32). 
Dock kan det fortfarande finnas ord eller sökkombinationer som  inte framkommit. Att inkludera ett 
bredare sökord som animal-assisted therapy kan eventuellt ha genererat i ett större antal artiklar, 
men frasen valdes bort då det inte motsvarade litteraturstudiens syfte. Att endast engelskspråkiga 
artiklar inkluderades och att en stor del av tillgänglig forskning om hästunderstödd terapi hade 
utförts i USA kan också påverkat resultatet, då sju av de tretton valda artiklarna kom från USA (38, 
41, 43-47). Andra länders syn på behandling inom sjukvård kan skilja sig mot svenska förhållanden 
(42), vilket kan göra det svårt att överföra resultaten av interventionerna till Sverige.  
 
En analys av artiklarna utfördes för att kritiskt granska uppbyggnad samt innehåll i materialet. Vidare  
abstraherades resultaten ur varje artikel, för att senare kunna jämföra resultaten mellan de olika 
artiklarna. I litteraturstudien ingick både kvantitativa (n=12) och kvalitativa (n=1) forskningsresultat, 
dels för att få reliabla och valida mätresultat dels för att få ett mer beskrivande perspektiv om 
området (32). Valet att inkludera artiklar av både kvantitativa och kvalitativa design gjordes då 
antalet artiklar inom området är begränsat. Detta gjorde det dock svårare att utföra en jämförelse av 
resultaten (33). Då det bara var en artikel som var kvalitativ (48), ansåg författarna att det var möjligt 
att transkribera och koda innehållet i denna artikel för att finna jämförbara kategorier med de 
kvantitativa studierna. Detta kan dock ha öppnat upp för feltolkningar (36). Endast tre artiklar var 
randomiserade (38, 43, 49). Då resterande artiklar inte var randomiserade kan faktorer okända för 
forskarna ha påverkat studierna och lett till snedvridet resultat samt uppkomst av systematiska fel 
(36). Samtliga artiklar utom en (38) (n=144) hade ett lågt deltagarantal på mellan tre och tjugoåtta 
barn. Det låga deltagarantalet kan påverkar möjligheten att generalisera resultatet till en större 
population (36), något som även Pavlides problematiserar (1). 
 
En pilotstudie inkluderades då den uppfyllde inklusionskriterierna (41) och enligt Polit & Beck (36) är 
en pilotstudie ett första steg att inhämta material inom ett nytt forskningsområde. Då HUT är ett nytt 
område med begränsad forskning behövs pilotstudier för att finna evidens för interventionen. 
Författarna var medvetna om att studien var av lägre kvalitet på grund av lågt deltagarantal, samt att 
upplägget på studien är inte testad sedan tidigare. Detta gör att det inte finns kontrollvärden från 
tidigare studier att jämföra med (36). Dock var designen och resultatet av studien liknande de andra 
inkluderade artiklarna, och pilotstudiens resultat kommer  ligga till grund för vidare forskning i 
framtiden. 
 
Etiska ställningstaganden resulterade i att endast artiklar som var etiskt godkända inkluderades, då 
barn, som anses extra sårbara enligt Helsingforsdeklarationen (55), var inblandade i 
interventionerna. Detta resulterade i att två studier exkluderades (39, 40), vilket kan ha påverkat 
slutresultatet.  
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En styrka med metoden var att författarna var införstådda med och tog hänsyn till sin förförståelse, 
och författarna var noggranna med att inta ett kritiskt förhållningssätt till allt funnet material för att 
säkerhetsställa kvaliteten på studien. Att litteraturstudien baserades på forskning utförd mellan 
2009-2017 säkerställde att resultatet utgick från aktuell forskning. Användandet av flera databaser 
breddade sökningen efter relevanta artiklar och försvårade publiceringsbias (54). Genom att använda 
flera databaser ökade trovärdigheten på litteraturstudien (54). Studiens trovärdighet ökade även av 
att artiklarna kvalitetsgranskades utifrån Fribergs (33) granskningsfrågor innan de inkluderades. Då 
samtliga inkluderade artiklar genomlästes ett flertal gånger av författarna oberoende av varandra, 
innan diskussion och sammanställning, minskades risken att innehållet skulle feltolkas och bias kunde 
undvikas (56). För att ytterligare säkerhetsställa att materialet inte blev feltolkat vid analysen av 
artiklarna användes språkrådets internetsida Folkets lexikon (tidigare Lexin) (57), samt Google 
translate, som hjälpmedel för översättning av engelska ord till svenska. 

 

6.2 Resultatdiskussion  
Litteraturstudiens resultat visar att barn med autism erfar en positiv effekt av hästunderstödd terapi 
(38, 41, 43-53). Den aktuella forskningen visar att signifikant skillnad finns när det gäller minskade 
AST symtom (38, 43, 44, 47, 50, 51), kognitiv förmåga (41, 44-47, 49, 50), socialt interaktion och 
kommunikation (38, 41, 44-53) samt ökad livskvalitetet (44, 45, 48, 53).  
 
Resultatet av litteraturstudien visar att HUT kan minska AST symtom (43, 44, 45, 47, 51), som 
stereotypt beteendet (50), samt hyperaktivitet och irritabilitet (38).  HUT kan även minska över-
känsligheten mot sensorisk stimuli och stress (47, 50). Genom att HUT utfördes under organiserade 
former fick barnen en struktur. Lundin & Mellgren (12) förklarar att barn med kognitiva 
nedsättningar behöver struktur och sammanhang för att kunna känna trygghet. I studien av 
Govender et al. (58) förklarar arbetsterapeuter som använder HUT att interventionen har effekt på 
den sensoriska bearbetningen men även på beteendeproblematik. Von Arbin (27) beskriver att 
hästens varma kropp stimulerar barnen och har samtidigt en lugnande inverkan.  
 
Föreliggande litteraturstudies resultat visar att HUT har inverkan på de kognitiva förmågorna som 
ökat fokus och problemlösning (45, 47, 53). Stimuleringen från hästens rörelser gör barnet mer 
medveten om sin kropp,  men kontakten med hästen gör även barnet mer medveten om andra i sin 
omgivning (48). Förändringar ses inom områden som ökad empati (48, 50) och Theory of Mind (50), 
något som barn med AST ofta brister inom (31). Samvaron med hästar tränar barn med AST att vara 
närvarande här och nu, samtidigt som det förbättrar uppmärksamheten och fokus på omgivningen 
(44, 45, 47). Att HUT har positiv påverkan på de kognitiva förmågorna visas även i Govender et al´s 
(58) studie, där tillfrågade arbetsterapeuter ansåg att HUT förbättrade uppmärksamheten, 
koncentrationen och minnet. Att HUT leder till förbättrad uppmärksamhet ses även i studien utförd 
av Bass et al. (39).  
 
Flertalet artiklar inkluderade i litterturstudien visar att barn med AST öppnar upp för social 
interaktion under HUT  (41, 45, 47-52) och de blir bättre på att kommunicera (38, 53). Med ökad 
kommunikation kan barn med AST bli mer delaktiga i vardagliga aktiviteter med familjen och utöka 
sina sociala förmågor (38, 41, 53). Att HUT har effekt även utanför interventionen visar flera studier 
(41, 45-47), där rapporter ges att barnen är mer  delaktiga i personlig vård och fritidsaktiviteter (41, 
46). Förbättrad ögonkontakt leder ofta  till fortsatt social interaktion vilket redovisas i Keino et al´s 
(52) studie. Liknande resultat beskriver även Bacher (59) i sin studie, där exempel ges på att en klient 
tar frivillig ögonkontakt men även självmant inbjuder till fysisk kontakt i samband med HUT. Att HUT 
inverkar på barnens sociala interaktion redovisas även i studier utförda av Bass et al (39) och Sams et 
al (60). I Sams et al. studie rapporteras en signifikant skillnad gällande social interaktion och 
kommunikation vid användandet av djur som arbetsterapeutisk intervention, jämfört med 
traditionell arbetsterapi (60). Silfverberg et al. (25) beskriver att hästen kan användas som en 
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mellanhand, en bro som hjälper till att underlätta kontakten mellan människor. Arbetsterapeuten 
kan dra fördel av detta i sitt arbete med barn med AST. När barn med AST finner en mening med 
socialt samspel och öppnar upp för interaktion blir det lättare för arbetsterapeuten att nå fram och 
utveckla en terapeutisk relation (61). Tre artiklar i litterturstudiens redovisar att HUT har påverkan på 
barn med AST´s  motivation och engagemang (44, 45, 47), vilket kan bero på att barnen finner 
aktiviteten meningsfull och glädjande. Även resultaten i Bass et al. (39) studie visar att social 
motivation ökar med hjälp av HUT. Barn med AST blir ofta passiva och har svårt att ta egna initiativ 
till aktiviteter (12).  Medverkan i HUT ställer krav på  barnet att vara aktivt, fysiskt engagerad (39, 53). 
Detta gagnar barn med AST, som då kan bryta passiviteten till förmån för ett mer aktivt deltagande i 
aktiviteten.  
 
Litteraturstudien visar att HUT förbättrar de motoriska förmågorna och genom att medverka i HUT 
interventioner tränar barnen upp sin bålstabilitet, balans och grovmotorik (41, 43, 45, 49), vilket 
möjliggör förbättrad utförandekapacitet och större delaktighet i aktiviteter. Även de tillfrågade 
arbetsterapeuterna i Govender et al´s (58) studie rapporterade om att HUT hade effekt på 
klienternas posturala kontroll. 
 
En viktig arbetsterapeutisk aspekt är upplevelse av livskvalitet. Även om det är svårt att mäta 
upplevelsen av livskvalitet, rapporterar föräldrar i studierna utförda av Kern et al. (44), Lanning et al. 
(45) och Llambia et al. (53) att de medverkande barnen uppvisar ökad livskvalitet. Samvaron med 
hästar gav glädje, tillfredsställelse och ökat psykiskt välmående (44, 45, 53). Förbättrad 
utförandekapacitet och upplevelsen av att kunna kontrollera en annan individ gav också barnen en 
känsla av frihet samtidigt som det stärkte självkänslan (45). Detta resultat styrks i Govender et al´s 
(58) studie, där tillfrågade arbetsterapeuter ansåg att HUT förbättrade självkänslan. 
 
En kritisk granskning av det positiva resultat av HUT som framkommit visar några svaga faktorer. 
Tillförlitligheten av studiernas resultat  kan ha påverkats av att uppgifterna inte kom direkt från 
barnen utan från sekundärkällor, det vill säga vårdnadshavare eller lärare. Det faktum att det var 
sekundärkällor som svarade på enkäterna gör även att risken för bias ökade (36), då 
vårdnadshavaren kanske trodde sig se ett bättre resultat än vad som de facto existerade. Hälften av 
studierna hade dock en kombination av föräldrarapporter och standardiserade mätinstrument för att 
säkerställa resultaten (38, 41, 44, 49-52). Ytterligare en faktor som påverkar tillförlitligheten av 
resultaten är att flera studier gjorde mätningar inom abstrakta områden som livskvalitet, glädje och 
psykiskt välmående, vilket är subjektiva upplevelser unika för varje individ och därför svåra att 
kvantifiera. Även om merparten av studierna påvisar ett positivt resultat av HUT är resultaten av 
studierna dock inte entydiga. Fyra av studierna uppvisar ingen effekt på delar av AST symtomen (51), 
kommunikation och socialisation (50) eller  adaptiv och motorisk förmåga (38). Flertalet länder, bland 
annat USA och Storbritannien, kräver att utövaren av HUT ska inneha en profession för att tillåtas 
utföra HUT som intervention. Sverige har endast en rekommendation att en legitimerad profession 
utför terapin men det är inget krav (62), vilket försvårar en kvalitetssäkring av interventionen.  
 
Att inte fler arbetsterapeuter använder HUT som kompletterande intervention kan bero på flera 
anledningar. Govenders et al. (58) studie visar att bristande vetskap om interventionen var den 
största bidragande orsaken till varför HUT inte implementerades i behandlingen. Även logistiken och 
bristande tillgång till ridcenter som erbjuder adekvata hästar angavs som orsaker. Större 
medvetenhet om interventionen, fler utbildade arbetsterapeuter inom området samt för ändamålet 
passande hästar skulle leda till att barn med AST kunde erbjudas HUT som komplement till 
traditionell arbetsterapi.  
 
Barn med AST har ofta ett stort behov av stöd för att få vardagen att fungera. Även den minsta 
förbättring gör att  barnet ökar sin förmåga att utföra aktiviteter. Barnets utförandekapacitet och 
delaktighet ökar om barnet finner erbjuden intervention meningsfull, rolig och motiverande (17). 
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HUT erbjuder barn med AST en intervention som både är rolig och stimulerande samtidigt som den 
tränar de fysiska, psykiska och kognitiva förmågorna. Genom att delta i HUT tränar barnen upp sina 
förmågor samt förbättrar sin utförandekapacitet och kräver därmed mindre vårdinsatser.  

6.3 Vidare forskning 
Resultatet av litteraturstudien visar till största del ett positivt utfall vid användandet av HUT, men för 
att säkerställa evidensen om att HUT som intervention fungerar för barn med AST, och därmed kan 
rekommenderas inom arbetsterapi, behövs vidare forskning. Studier med större deltagarantal och 
kontrollgrupp bör genomföras, och inverkan av confounding faktorer bör studeras mer. En 
begränsning i studierna är att det i de flesta studier är vårdnadshavare eller dylikt som tillhandahåller 
informationen vilket ökar risken för bias. Framtida forskning bör därför sträva efter att uppnå en så 
objektivt mätning av interventionen som möjligt, eller att studierna utgår från barn med AST som 
själva kan berätta om sina upplevelser. Jämförande studier mellan HUT och AAT eller andra 
alternativa terapier kan visa ytterligare en aspekt av HUT´s inverkan på barn med AST. Endast en 
studie genomförde avbrott i HUT för att undersöka hur detta påverkar resultaten (47).  Det vore 
därför av intresse att utföra mer studier på hur länge effekten av HUT varar efter avslutad 
intervention. Kravet av livslånga insatser för barn med AST innebär en kostnad för samhället, och en 
intervention som minskar vårdbehovet skulle därför  även påverka samhällsekonomin positivt.  Ur ett 
samhälleligt perspektiv skulle det därför vara av intresse att forskningsstudier utfördes på om HUT´s 
inverkan på barn med AST kan minska behovet av vårdinsatser.  
 

6.4 Slutsats 
Arbetsterapeuten arbetar med målinriktade aktiviteter för att bibehålla eller förbättra utförande 
kapaciteten hos barn med AST. En signifikant faktor för att uppnå ett positivt resultat är att barnet är 
motiverat och deltar aktivt i interventionen. HUT erbjuder en strukturerad fysisk aktivitet i en icke-
traditionell miljö, vilket kan öka motivationen och stärka viljekraften att delta i aktiviteten. Slutsatsen 
utifrån litteraturstudien visar att barn med AST kan gynnas av hästunderstödd terapi och även om 
resultaten inte är entydiga gällande effekten av HUT, finns det ändå starka indikationer på att  HUT 
kan tillämpas som ett komplement till traditionell arbetsterapi. HUT kan hjälpa barn med AST att 
öppna upp för omgivningen och därmed underlätta för arbetsterapeuten att nå fram till barnet. Den 
verbala och icke-verbala kommunikationen övas under HUT och träning av social interaktion med 
hästen hjälper barnen att förbättrar det sociala samspelet med andra. HUT kan även hjälpa barnen 
att bryta stereotypa vanor och beteenden. Enligt föräldrarna upplever  de flesta barn med AST att 
HUT är en meningsfull aktivitet som ger glädje, social delaktighet, motion och ökad livskvalitet. 
Resultatet visar att HUT har en klinisk nytta för barn med AST, och kan därmed användas som ett 
kompleterande intervention inom arbetsterapi.  
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BILAGA 1, Artikelmatris 
 

Författare ( år) land, 

etiskt godkänd 

Artikeltitel Syfte Design Resultat Kategori 

Andersson, Meints (2016) 

UK  

Etiskt godkänd av 

University of Lincoln, 

School of Psychology Ethics 

committee 

”Brief report: the effects of 

equine-assisted activities on 

the social functioning in 

children and adolescents with 

autism spectrum disorder” 

 

Att bygga på den begränsade 

existerande datan om effekten av 

THR, fokuserande på den sociala 

funktionsaspekten och avvikande 

beteendedrag, mätandes med 

standardiserade instrument pre och 

post intervention 

Design: Kvantitativ, pre- post design 

15 barn, ålder 5-16 år 

Tid: 1gg/v i fem veckor 

Mätning: VABS, ASQ- c+a 

Analys: ANOVA,  t test med Bonferroni 

correction 

Möjlig effekt på social funktion, positiv 

minskning av avvikande beteende, 

förbättring på Theory of mind,  

Ingen signifikant förbättring på 

övergripande adaptivt beteende dvs 

kommunikation och socialisation 

Minskade AST-symtom 

HUT´s påverkan på kognitiva 

förmågor  

HUT´s inverkan på social interaktion 

och kommunikation 

Ajzenman, Standeven, 

Shurtleff (2013) USA 

Etiskt godkänd av 

Institutional review board, 

Washington University in 

St Louis 

“Effect of hippotherapy on 

motor control, adaptive 

behaviors, and participation in 

children with autism spectrum 

disorder: a pilot study” 

 

Att bestämma om hippoterapi ökar 

funktion och delaktighet för barn 

med AST. 

Design: Pilotstudie kvantitativ, single 

group pre-post design 

6 barn ,ålder 5-12 år 

Tid: 1gg/v i 12 veckor 

Mätning: VABS-II, CACS, Force 

plate/VMC 

Analys:  Wilcoxon signed-rank test 

Möjlig förbättrad postural kontroll, 

adaptivt beteende och deltagande i 

vardagen 

HUT´s inverkan på social interaktion 

och kommunikation  

Förbättring av motoriska förmågor 

Borgi, Loliva, Cerino, 

Chiarotti m fl (2015) Italien 

Etiskt godkänd av Ethical 

“Effectiveness of a 

standardized equine-assisted 

therapy program for children 

Undersöka om ett EAT-program kan 

påverka de adaptiva och exekutiva 

funktionerna positivt, om det 

Design: Kvantitativ, simpel 

randomisering, exprimentiell, pre-post 

design.  

Delvis stöd hypotes om förbättring av 

adaptiv och exekutiva funktioner. 

Förbättring syns främst inom sociala 

HUT´s påverkan på kognitiva 

förmågor 

HUT´s inverkan på social interaktion 



23 
 

Committee of the Istituto 

Superiore di Sanità 

with autism spectrum disorder” 

 

inkluderas i aktivitetsrutinen 28 barn, ålder 6-12 år. 

Tid: 1gg/v i sex mån. 

Mätning:  VABS, ToL 

Analys: ANOVA, STATA, post hoc Tukey 

test 

förmågor, förbättrade exekutiva 

förmågor och  problemlösnings-

uppgifter. Preliminära fynd på 

förbättrad motorisk förmåga 

och kommunikation  

Förbättring av motoriska förmågor 

Gabriels, Pan, Dechant, 

Agnew m fl (2015) USA 

Etisk godkänd av 

reviewboard of University 

of Colorado Anschutz 

Medical Campus 

”Randomized controlled trial of 

therapeutic horseback riding in 

children and adolescent with 

autism spectrum disorder” 

 

 

 

 

Att utvärdera om THR signifikant kan 

påverka förbättringar inom själv-

reglering, kommunikation, socialt, 

adaptivt och motoriskt beteende för 

barn och ungdomar med AST 

Design: Kvantitativ, stratifierad, 

randomiserad kontrollerad studie, pre-

post design.  

144 barn, ålder > 7år randomiserades.  

Tid: 1gg/v i tio veckor 

Mätning: PPVT-4, SALT, BOT-2, SIPT, 

VABS-II, ABC-C, SRS 

Analys: SAS 9.3, Student t test, χ²,  

Signifikant förbättring på ABC-C 

Irritability and Hyperactivity skalan, 

signifikant förbättring på SRS Social 

Cognition and Communication skalan, 

signifikant förbättring antal talade ord 

under ett standardiserat språktest. 

Ingen signifikant förbättring gällande 

adaptivt och motoriskt beteende. 

Minskade AST-symtom 

HUT´s inverkan på social interaktion 

och kommunikation 

Harris, Williams (2017) UK 

Etiskt godkänd av 

University of Edinburgh 

Department of Clinical and 

Health Psychology 

Research Ethics Committee 

“The impact of a horse riding 

intervention on the social 

functioning of children with 

autism spectrum disorder” 

Kan hästunderstödd intervention 

leda till större förändring av social 

funktion, än ordinarie utbildning? 

Kan barnens sociala förmåga vid 

baselinemätningen relateras till deras 

engagemang vid ridlektionerna? 

Har de barn som engagerar sig mest 

på ridlektionerna, större förändring i 

pre till posttesten? 

 

Design: Kvantitativ, intervention-

kontroll grupp, pre-post design, 

standardiserad, cross-study jämförelse 

26 barn, ålder 6-9 år. 

Tid: 1gg/v i 7 veckor 

Mätning: CARS-2, ABC-C, MOPI 

Analys: ANOVA, Mann Whitney U test, 

Wilcoxon signed-rank test, Pearson´s 

correlation, Spearman-ranked 

korrelations coefficient 

Förändring gällande social funktion, 

signifikant reducering av AST symtomer 

och hyperaktivitet. 

Ingen signifikant förändring gällande 

stillasittande, irritabilitet, stereotypt 

eller olämpligt tal 

Minskade AST-symtom 

 HUT´s inverkan på social interaktion 

och kommunikation 
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Holm, Baird, Kim, Rajora m 

fl ( 2013) USA 

Etiskt godkänd av 

University of Pittsburgh 

Institutional Review Board 

for the Protection of 

Human Subjects 

”Therapeutic horseback riding 

outcome of parent- identified 

goals for children with autism 

spectrum disorder: an ABA 

multiple case design examining 

dosing and generalization to 

the home and community” 

Undersöka effekten av tre olika doser 

av THR** på parent-identified 

beteendenmål på tre barn med AST, i 

tre olika miljöer: i THR centret, 

hemma och i samhället. 

Design: Kvantitativ, ABA- fallstudie 

design. 

3 barn, ålder 6-8 år, randomiserades till 

en av tre interventioner. 

Tid: 1, 3, 5 gg/v i 12 veckor 

Mätning: CARS, ABC-C, SRS, SP-CQ, 

Analys: Deskriptiv statistik  

Försökspersonernas värden hade gått 

ner på CARS skalan från medelmåttig 

austism till lindriga autistiska drag 

Minskade AST-symtom 

Främja motoriska förmågor 

Keino, Funahashi, Keino, 

Miwa m fl ( 2009) Japan 

Etiskt godkänd av Ethics 

Committee, baserat på 

etiska regler fr 

Developmental Research, 

Aichi Human Service 

Center 

“Psycho-educational horseback 

riding to facilitate 

communication ability of 

children with pervasive 

developmental disorders” 

Undersöka effekten av ett nytt psyko-

educational ridprogram designat för 

att främja både verbalt och 

ickeverbal kommunikationsförmåga 

Design: Fallstudie 

4 barn, ålder 4-9 år 

Tid: fortgående 

Mätning: HEIM 

Analys: Wilcoxon’s signed rank test 

Sociala och kommunikativa förmågor 

ökade, ökning av ”nonsen språk” hos de 

barn som har spåkliga svårigheter. (När 

barnen börjat med nonsenspråk så kom 

ordet ”mamma”, sedan kunde barnet 

även visa vem som var dennes 

mamma.) 

Ökad ögonkontakt 

HUT´s inverkan på social interaktion 

och kommunikation 

Kern, Fletcher, Garver, 

Mehta m fl ( 2011) USA 

Etiskt godkänd av 

University of Texas 

Southwestern Institutional 

Review Board & enl 

Helsinki 

”Prospective trial of equine-

assisted activities in autism 

spectrum disorder” 

 

 

Undersöka effekten av EAA*** på  

svårhetsgraden av AST. Undersöka 

förändringar i sensorisk bearbetning, 

övergripande livskvalite och 

föräldrarnas tillfredsställelse med 

behandlingen 

 

Design: Kvantitativ, longitudinell 

prospektiv design,  

20 barn, ålder 3-12 år 

Tid: 1gg/v I 6 månader 

Mätning: CARS, TPCI, Sensory Profile, 

TSS, QLES-Q 

Analys:  MANOVA, paired t test 

Reducerad svårhetsgrad av AST 

symptom. Signifikant skillnad Mood and 

Tone. Möjlig ökning av uppmärksamhet. 

Samarbete mellan föräldrar och barn 

ökade enligt TPCI skalan.  

Ökad livskvalite (förnöjdsamhet och 

tillfredsställelse). 

Föräldrarna nöjda över interventionen 

Minskade AST-symtom 

HUT´s påverkan på kognitiva 

förmågor 

HUT´s inverkan på social interaktion 

och kommunikation  

Att öka livskvaliteten 
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och rapporterade att barnen verkade 

nöjda och såg fram mot lektionerna. 

Lanning, Matyastik-Baier, 

Ivey-Hatz, Krenek m fl 

(2014) USA 

Etiskt godkänd av 

Institutional Review Board, 

Baylor University 

”Effects of equine assisted 

activities on autism spectrum 

disorder” 

Att bestämma om ett 12 veckor 

EAA*** program har positiva effekter 

på livskvalitén för barn med AST. 

Design: Kvantitativ, longitudinell, quasi-

experimentell design, intervention/ 

kontrollgrupp 

25 barn, ålder 4-15 år 

Tid: 1gg/v i 12 veckor 

Mätning:  PedsQL, CHQ 

Analys: Deskriptiv och inferetial analys, 

SAS/STAT software 9.3 PROC MIXED, 

PROC GLIMMIX, AR(1) korrelation 

Delvis stöd hypotes om högre livskvalite 

jämfört med de som inte får EAA. 

Positiva effekter noterades i social 

funktioner, fysiska funktioner, 

beteende, bättre resultat i skolan samt 

ökat mentalt välmående. Delaktigheten 

ökade, även i fysiska aktiviteter. 

Minskade AST-symtom 

HUT´s påverkan på kognitiva 

förmågor 

HUT´s inverkan på social interaktion 

och kommunikation  

Förbättring av motoriska förmågor 

Att öka livskvaliteten 

Llambias, Magill-Evans, 

Smith, Warren (2016) 

Kanada 

Etiskt godkänd av 

University of Alberta ethics 

board 

”Equine-assisted occupational 

therapy: increasing 

engagement for children with 

autism spectrum disorder” 

 

Undersöka effekten av 

hästunderstödd arbetsterapi på unga 

barn med AST engagemang. 

Design: Kvantitiativ design, fallstudie  

blinded 

7 barn, ålder 4-8 år 

Tid: 1gg/v i 9-12 veckor. 

Mätning: Kodning enligt Watling & Dietz 

Analys: Videoinspelningarna 

granskades, tolkades och kodades. 

Uträkningar med IRD, WinPEPI 

Ökat engagemang och ändrat 

beteende. 

Föräldrarapporter om ökat språkbruk, 

nya ord eller längre meningar. Lugnare, 

nöjdare och gladare barn 

HUT´s inverkan på social interaktion 

och kommunikation  

Att öka livskvaliteten 

Malcolm, Ecks, Pickersgill 

(2017) UK 

Etiskt godkänd av 

University of Edinburgh 

”It just open up their world”: 

autism, empathy and the 

effects of equine interactions” 

Undersöka hur ridning uppfattas 

kunna “öppna upp” autistiska 

personer och låta dem få möjlighet 

att engagera sig socialt med 

Design: Kvalitativ, observerande 

deltagande samt ostrukturerade och 

semi-strukturerade intervjuer med 

föräldrar, personal och lärare 

Deltagare uppvisar ökad empati, social 

interaktion och kommunikation. 

Deltagarna blev även mer medvetna om 

sig själva och andra 

HUT´s påverkan på kognitiva 

förmågor 

HUT´s inverkan på social interaktion 

och kommunikation  
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människor och djur på ett sätt som är 

terapeutiskt 

9 semi-strukturerade intervjuer+ 

informella intervjuer under deltagandet 

Tid: 3 mån 

Analys: Kvalitativ, textnära analys 

Att öka livskvaliteten 

Taylor, Kielhofner, Smith, 

Butler m fl (2009) USA 

Etiskt godkänd av Human 

Subjects Internal Review 

Boards of Western 

Michigan University & 

University of Illinois at 

Chicago 

”Volitional change in children 

with autism: a single-case 

design study of the impact of 

hippotherapy on motivation” 

 

Att studera effekten av ett 16-

veckors individuellt hippoterapi 

program på motivation på tre barn 

med autism i åldrarna fyra till sex år 

 

 

Design: Kvantitativ, longitudinell 

fallstudie, ABB design 

Bekvämlighetsurval 

3 barn, ålder 4-6 år 

Tid: 45 min/16 veckor 

Mätning: PVQ 

Analys: Analys enl Deitz 

Indikation på förbättring av motivation 

att engagera sig i dagliga aktiviteter 

observerades i standardiserad 

lekaktivitet 

HUT´s inverkan på social interaktion 

och kommunikation 

Ward, Whalon, Rusnak, 

Wendell m fl (2013) USA 

Etiskt godkänd av The 

College of William and 

Mary 

”The association between 

therapeutic horseback riding 

and the social communication 

and sensory reactions of 

children with autism” 

 

Att undersöka effekten av THR på 

sociala kommunikationen och 

sensoriska bearbetningen på barn 

med autism 

Design: Kvantitativ, longitudinell quasi-

experimentell design  

21 barn, ålder 5-11 år 

Tid: ca 60min/30 v 

Mätning: GARS-2, SPSC 

Analys:  eskrip v analys, A   A, I M 

SPSS, S id k corrected comparisons 

Mätningen med The Autism Index visar 

en nedgång från ”med säkerhet austim” 

till ”möjlig autism”. Social interaktion 

förändras över tid. Lärarnas svar 

indikerar förbättring i klassrummet 

gällande social kommunikation, 

uppmärksamhet, tolerans och reaktion 

på sensorisk stimulans. 

Minskade AST-symtom 

HUT´s påverkan på kognitiva 

förmågor 

 

 
THR- therapeutic horseback riding, VABS- Vineland Adaptive Behavior Scale, ASQ- Autism- Spectrum Quotient for Children och Autism-Spectrum Quotient for Adolescents, AST- Autism 
Spektrum Tillstånd, CACS- Child Activity Card Sort, VMC- Video Motion Capture, EAT- equine-assisted therapy, ToL- Tower of London, PPVT-4- Peabody Picture Vocabulary Test, fourth ed, 
SALT- Systematic Analysis of Language Transcripts, BOT-2- Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency 2 ed, SIPT- Sensory Integration and Praxis Test, ABC-C- Aberrant Behavior Checklist-
Community, SRS- Social Responsiveness Scale, CARS-2- Childhood Autism Rating Scale 2ed, MOPI- Measurement of Pet Intervention Checklist, SRS- Social Responsiveness Scale, SP-CQ- Sensory 
Profile-Caregiver Questionnaire, HEIM- Human-Equips-Interaction on Mental activity, EAA- Equine Assisted Activity, TPCI- Timberlawn Parent-Child Interaction Scale, TSS-Treatment 
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Satisfaction Survey , QLES-Q- Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire, PedsQL- Pediatric Quality of Life, CHQ- Child Health Questionnaire, PVQ- Pediatric Volitional 
Questionnaire, GARS-2- Gilliam Autism Rating Scale 2ed, SPSC- Sensory Profile School Companion 

 
 


