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Sammanfattning  

Bakgrund: Ridterapi är en behandlingsform som idag används till personer som har olika 
neurologiska problem så som medfödd hjärnskada eller stroke. Arbetsterapeuten arbetar ofta i 
team med andra professioner när ridterapi utövas. I litteratur och tidigare studier lyfts det 
fysioterapeutiska perspektivet fram och det arbetsterapeutiska perspektivet och erfarenheter 
saknas. Syfte: Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av ridterapi för 
barn och vuxna med medfödd eller förvärvad hjärnskada. Metod: Denna studie har en 
beskrivande design med kvalitativ ansats. Sju semistrukturerade intervjuer med 
arbetsterapeuter genomfördes. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: 
Resultatet redovisas i fyra kategorier inklusive tillhörande underkategorier. Innehållet speglar 
arbetsterapeuters erfarenheter vid ridterapi behandling för patienter med hjärnskada. 
Erfarenheterna påvisar att ridterapi är en individuellt anpassad behandlingsform. Där en 
individs förutsättningar och behov av stöd, lägger grunden till hur ridterapi utformas och vilka 
hjälpmedel som används. Erfarenheterna visar också att det krävs en stor kunskap inom flera 
områden hos arbetsterapeuten, där kunskap om diagnos, behandling och häst inkluderas för att 
kunna nå framgång med behandlingen. Slutsats: Resultatet visar att ridterapi är en komplex 
behandlingsform som kräver många delar för att fungera. En erfarenhet som alla deltagarna 
beskriver är att ridterapi är individuellt utformad efter patientens behov av stöd, mål med 
behandlingen och utförande kapacitet. Andra viktiga faktorer för att kunna genomföra 
ridterapi framgångsrikt är att aktiv arbetsterapeut har en bred kunskap inom flera områden, att 
det finns engagerad personal, hästar med rätt egenskaper samt viss specialanpassade 
hjälpmedel och anläggningar att vara på. 
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1. Inledning 

Människor och djur har under århundraden haft ett nära samspel, där djur framförallt varit 
sällskapsdjur men även använts i funktionella syften (1). Människor i dagens samhälle ser 
djur som en viktig komponent i sina liv (2). Att djur kan användas som ett terapeutiskt 
verktyg var något som började utforskas redan för flera decennier sedan och har med åren 
utformats till flera betydande uppgifter. Historiskt går det att följa djur inom den terapeutiska 
verksamheten ända till 1792 i England (3) och Lerner (4) lyfter att redan under antiken hade 
Hippokrates ett intresse för att undersöka effekterna av hästar/ridning i ett hälsofrämjande 
perspektiv.  
 
Ämnesvalet för uppsatsen utgår från vårt eget djurintresse, där hästen är i fokus. Personer med 
hjärnskada har i litteraturen visat sig vara en vanlig grupp som utövar ridterapi och är även en 
vanlig klientgrupp inom arbetsterapi som vi med stor sannolikhet kommer möta. När 
information söks i ämnet ridterapi för personer med hjärnskador får det fysioterapeutiska 
perspektivet stor plats. Därför kommer denna studie handla om arbetsterapeuters erfarenhet av 
ridterapi för barn och vuxna med medfödd eller förvärvad hjärnskada. 
 
 
2. Bakgrund 
 
2.1. Arbetsterapi 
Arbetsterapi grundar sig i aktivitetsvetenskap med fokus på att skapa förståelse för aktiviteters 
mänskliga och terapeutiska värde (5). Arbetsterapi utförs av arbetsterapeuter och sker i ett 
sammanhang där flera faktorer såsom vanor och utförandekapacitet samspelar och skapar 
förståelse för komplexiteten i en aktivitet eller görandet i en arbetsterapiprocess (5, 6). Enligt 
Sveriges arbetsterapeuter definieras arbetsterapi som “kunskaper om människors vardagliga 
aktiviteter och dess relation till delaktighet och hälsa… arbetsterapi omfattar hur resurser 
och begränsningar hos personen och i omgivningen påverkar människors möjlighet till 
aktivitet, delaktighet och hälsa” (7) 
 
Vanliga arbetsområden inom arbetsterapi för personer med CP är kompensation kring 
nedsatta funktioner och att förebygga komplikationer, inom områden som förflyttning, äta, 
sömn, smärta och svälja (5). Andra arbetsområden kan vara att förbättra finmotoriken, minska 
muskeltonus och kommunikation (5). För patienter som drabbats av stroke kan det innebära 
inträning av aktiviteter som tidigare har kunnat utföras såsom att laga mat och träna in 
gångförmåga igen (12). 
 
 
2.1.1 Klientcentrering 
 
Klientcentrering är centralt inom arbetsterapi, och står för att varje individ är unik (6). Det är 
vad klienten tänker, känner och gör som utgör grunden i arbetet. Vid arbete med barn ingår 
familjen som en del av klienten och får en större roll (5, 6). Att arbeta klientcentrerat innebär 
att visa patienten respekt, empati och äkthet i samspel med terapeutiska tekniker och metoder 
(8). Patienten ska känna en delaktighet i behandlingen och känna sig involverad i processen 
(8). 
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2.1.2. Aktivitet  
 
En arbetsterapeutisk grund är att använda aktivitet för att uppnå hälsa (8). Människan behöver 
aktivitet för att må bra och känna ett välbefinnande i livet (6). Kielhofner menar att aktivitet är 
en organiserad process skapad av människan. Processen består av människans vanor, vilja och 
utförandekapacitet, hur de integrerar med varandra i relation till miljön (6). Hur en aktivitet 
utförs påverkas av två krafter, där ena kraften består av vana, vilja, utförande och 
miljöfaktorer. Den andra mer komplexa delen innehåller delar såsom spontana tankar och 
känslor som kan uppstå i en viss situation (6). Kielhofner (6) hävdar att all mänsklig aktivitet 
är något som utgörs av en unik konfiguration av faktorer, som tillsammans styr vad en 
människa väljer att göra, hur det utförs och resultatet av utförandet. Enligt Kielhofner är det 
inom arbetsterapi av stor vikt att förstå dessa faktorer (6).  
 
En aktivitet kan anta olika former men grundar sig ur definitionen mänsklig aktivitet, och 
delas in grupperna aktivitet i det dagliga livet, lek och produktivitet. Där ingår aktiviteter 
såsom personlig hygien, äta, tvätta, fritidsaktiviteter eller arbeten (6). En aktivitet kan leda till 
meningsfullhet när den skapar motivation, därför är valet av aktivitet viktigt. Enligt 
Argentzell & Leufstadius (8) är människan aktiv till naturen och mår bra när den är aktiv 
något som kan sammankopplas med Kielhofners tankar att en känsla av glädje uppstår som 
välbehag eller tillfredsställelse av att göra saker. (6).  Känslan av glädje kan bl.a. kopplas till 
fysisk ansträngning, intellektuell tillfredsställelse, skapade och utlopp för kreativitet eller vid 
samhörighet med andra människor (6).  
 
 
2.2. Ridterapi 
 
Hippokrates startade tidigt med sina tankar kring ridterapi. Ridterapi har det internationella 
begreppet equine assisted therapy, och där begrepp såsom hippotherapy (9-11, 13) och 
horseback riding (10) ingår. I både studier och litteratur (1-4, 9-14) påvisas att hästen kan ha 
en betydande roll och vara en viktig pusselbit för personer med olika problematik.  
 
En häst går att använda som terapeutiskt verktyg inom hälso- och sjukvård. Hästens 
rörelsemönster utgör en positiv inverkan vid ridterapi. Rörelsen som skapas när hästen går 
eller travar skapar aktivitet i kroppen hos personen som rider, när hästen rör sig behöver 
ryttaren parera rörelsen och skapa följsamhet (11, 14). När hästen rör sig skapas en 
automatisk rörelse i kroppen och en vilja att följa, som hjälper ryttaren att reagera på rätt sätt. 
Ridterapi leder till en förbättrad bålstabilitet och uthållighet i framförallt överkroppen (9-10, 
13-14), även personer med spastiska problem gynnas av ridterapi (11, 13). 
 
Redan under 1800-talet förespråkade filosofen Diderot vikten av att ridterapi behövde vara 
individuellt anpassad och att behandlande personal bar yttersta ansvaret att tillgodose detta. 
Ridterapin utvecklades sakta genom bl.a. rehabilitering av krigsdrabbade under andra 
världskriget, men tog ett stort steg framåt på 1950-talet. Barn som drabbats av polio fick 
prova att rida och deras förbättringar i förhållande till annan träning observerades. Ridterapin 
har successivt under decennier utvecklats till där den är idag, då t.ex. både barn och vuxna 
med neurologiska sjukdomar är en vanligt förekommande grupp (15). 
 

Idag finns ca 100 olika verksamheter i Sverige som aktivt använder ridterapi i behandlande 
syfte, dessa verksamheter är medicinska enheter såsom habilitering, neurologisk rehabilitering 
och psykiatrisk vård (15). Ridterapi utförs ofta i mindre grupper och på välutbildade hästar. 
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Lektionerna hålls av specialutbildad instruktör och är på ca 30-45 min, varje deltagare har 
medhjälpare vid sidan (9-11,13). 
 

 
2.3. Medfödd hjärnskada 
 
Cerebral pares (CP) är ett samlingsnamn för medfödd hjärnskada som orsakar bestående 
neurologiska avvikelser och motoriska funktionsnedsättningar hos barn (16). CP innebär att 
barnet har fått en hjärnskada under graviditeten, under förlossningen eller innan två års ålder 
(16-17). När ett barn med CP växer och utvecklas påverkas deras kropp och rörelseförmåga. 
Vanlig störning i motoriken hos barn med CP är svårigheter att kunna planera rörelser, 
spasticitet, ofrivilliga rörelser, nedsatt balans och kroppshållning samt muskelsvaghet (16). Ett 
barn med CP har en förväntad normal livslängd, och det gör att det finns personer i alla åldrar 
med diagnosen CP. En äldre person med CP har ofta tilltagande smärtor och en fysisk trötthet 
som ger muskel- och ledstelhet. Både barn och vuxna med CP kan minska sina besvär kring 
utförandet av dagliga aktiviteter genom exempelvis träning eller hjälpmedel (16). 
 
Förekomsten av CP har i samhället inte minskat, men under de senaste decennierna har 
graden på funktionsnedsättningar successivt minskat. Bidragande faktorer till detta är att 
barnsjukvård i stort har blivit bättre (16). CP kan påverka vardagen genom att problem med 
motoriska färdigheter och processfärdigheter kan göra det svårt vid mat och påklädning. 
Personen kan få svårt att iordningställa maten, äta och klä på sig men även att göra saker i en 
viss ordning och t.ex. välja kläder efter väder (18).    
 

 
2.4. Förvärvad hjärnskada 

 
En förvärvad hjärnskada innebär att en person fått en skada i hjärnan efter födseln på grund av 
trauma eller sjukdom (12, 19). Inom gruppen personer som har drabbats av en traumatisk 
hjärnskada kommer största delen från trafik- och fallolyckor, en annan stor grupp med 
förvärvad hjärnskada är personer med stroke. I Sverige drabbas ca 25 000 personer av stroke 
varje år. Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning som uppkommit på 
grund av propp eller blödning och skapat syrebrist i hjärnan. Stroke kan drabba hela eller 
delar av hjärnan och personen blir påverkad, både fysiskt och kognitivt (12). En stroke kan ge 
en rad olika konsekvenser både synliga och osynliga, hur konsekvenserna blir efter en stroke 
är individuellt och kan inte förutses (20). Problem som kan uppstå är halvsidig förlamning, 
spasticitet, afasi, dysfagi, nedsatt känsel, försämrad koncentration och initiativförmåga (12, 
20-22). Konsekvenserna leder till nedsatt aktivitetsförmåga och minskar personens 
självständighet. Aktiviteter i det dagliga livet som kan bli påverkade, är t.ex. förflyttning, 
kommunikation, bilkörning och matsituationer (12).  
 
 
2.5. Ridterapi vid hjärnskada 
 
Ridterapi har påvisat goda effekter för personer som drabbats av hjärnskada exempelvis 
stroke eller CP (9-11, 13-14).  Har en patient drabbats av stroke eller CP finns studier (9-14) 
som påvisar att det är patientgrupper där ridterapi kan förbättra hälsa, rörlighet och 
välbefinnande. Att använda hästen terapeutiskt kan öppna dörrar till outforskade områden 
menar Forsling (19) och skapa en terapeutisk mötesplats. Han menar att terapeutiska 
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professioner såsom arbetsterapeuter kan vinna på att använda ridterapi för att öka möjligheten 
kring samtal, men även träning (17). Forsling menar att det som är unikt med djurassisterad 
terapi är att den påverkar hela individen och visar positiva effekter för olika patientgrupper 
där patienter med CP eller stroke ingår (19). Något som stöds i litteratur av Möller och 
Wikström där de tar upp att hjärnskadade kan förbättra exempelvis muskelstyrka, 
kroppsuppfattning och gångförmåga via ridterapi (23). Patienter med CP har en långsam 
utveckling av den funktionella gångförmågan det gör ridterapi till en speciellt bra 
träningsform då positiva resultat kring träning av gångförmåga finns (23). Ridterapi skapar 
även förutsättningar till träning av andra förekommande funktionsnedsättningar hos personer 
med CP och stroke så som kognition eller kommunikation (12). 
 
 
3. Problemformulering 
Litteratur och studier påvisar ett positivt resultat kring ridterapi och att det är främjande för 
personer med hjärnskada att använda sig av ridterapi. I studier (9-11, 13-14) framhålls resultat 
och erfarenheter från fysioterapeutiska resultat och perspektiv, där arbetsterapeuter i flera fall 
varit delaktiga, men där deras roll inte belysts. Det saknas ett arbetsterapeutiskt perspektiv och 
denna studie vill lyfta arbetsterapeuters erfarenheter av ridterapi för personer med medfödd 
eller förvärvad hjärnskada. 
 
 
4. Syfte  
Syften med studien är att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av ridterapi för barn och 
vuxna med medfödd eller förvärvad hjärnskada. 
 

 

5. Metod 
Studien har en beskrivande design med en kvalitativ ansats. En kvalitativ metod lämpar sig då 
syftet är att nå deltagarnas erfarenheter (24). Data samlades in med semistrukturerade 
intervjuer (25) och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (24).  
 
 
5.1. Urval 
 
Ett snöbollsurval (25) genomfördes för att nå deltagare till studien. Inledningsvis söktes 
arbetsterapeuter inom ridterapi på olika webbsidor, organisationer samt ridklubbar. Kontakt 
skapades med en person inom en organisation som arbetar med ridterapi. Personen guidade 
vidare till tre arbetsterapeuter inom området. Vidare genomfördes ett upprop på Facebook för 
att försöka nå flera deltagare. Deltagare söktes via ett offentligt inlägg skrivet på ett forum för 
arbetsterapeuter. Där framkom nya personer som tipsade om lämpliga arbetsterapeuter som 
ledde fram till ytterligare fyra deltagare till studien. Inklusionskriterier var att deltagarna ska 
vara legitimerade arbetsterapeuter, de skulle ha erfarenhet av ridterapi och använda ridterapi 
eller har använt det aktivt inom sitt yrke för personer med medfödd eller förvärvad 
hjärnskada. En första kontakt togs med de rekommenderade deltagarna via mail eller telefon 
för att se om intresse att delta fanns. Fanns intresse skickades informationsbrev och 
samtyckesbrev ut via mail. Samtliga tillfrågade personer tackade ja till att delta i studien. 
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5.2. Deltagare och sammanhang 
 
Deltagarna i studien var sju arbetsterapeuter från olika platser i Sverige, som alla har minst 
två års erfarenhet av ridterapi. De arbetar med personer som har medfödd eller förvärvad 
hjärnskada, barn och vuxna med varierande grad av funktionsnedsättning. Deltagarna arbetar 
både inom landsting och privata företag i olika rehabiliteringsverksamheter och med blandade 
åldrar. Patienterna kommer vanligtvis till ridterapi utifrån förslag från arbetsterapeut eller 
fysioterapeut, som ser det som en bra behandlingsform. Det kan också vara att det finns en 
önskan från patienten om att få pröva behandlingsformen.  
 
Ridterapi, där de sju deltagarna är verksamma sker terminsvis en gång i veckan, antal gånger 
varierar från ett par gånger upp till 12 gånger per termin. Verksamheterna försöker anpassa 
terminerna till sen vår och tidig höst p.g.a. klimatet och för att göra uppehållen under sommar 
och vinter lika. Ridterapipassens längd anpassas efter patienten, men varar max 30-45 
minuter, i lektionstiden ingår ridning och på-/avstigning från hästen. Ridterapi sker vanligtvis 
i grupp med 2-3 deltagare.  
 

 

5.3. Datainsamling 
 
Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer (25), med hjälp av en intervjuguide med 
öppna frågor, utifrån studiens syfte, se bilaga 1. Intervjun var uppdelad i två delar, en 
inledande del som innehöll bakgrundsfakta om hur länge de varit verksamma och åtföljt av en 
huvuddel med frågor som kunde ge svar på syftet. Intervjuguiden användes under intervjuerna 
som hjälp för att kunna hålla en röd tråd och guida deltagarna under intervjun. Öppna frågor 
(25) användes med syftet att deltagaren fritt skulle kunna berätta om sina erfarenheter och 
tankar i det aktuella området (25). Intervjuerna genomfördes över telefon då deltagarna var 
geografiskt utspridda, och högtalarfunktion och mp3-spelare användes för att kunna spela in 
intervjuerna. Miljön för intervjun bör vara lugn enligt Lantz, därför satt både intervjuare och 
respondenter på tysta rum/platser för att störande moment skulle undvikas (26). 
 

Sju semistrukturerade intervjuer genomfördes. Efter den sjunde intervjun upplevdes en 
datamättnad (25) och inga fler intervjuer genomfördes. Ingen pilotintervju genomfördes, men 
enligt överenskommelse med deltagaren i den första intervjun ställdes några frågor kring hur 
hon uppfattade frågorna, intervjuns genomförande och eventuella förändringar. Efter 
utvärdering bestämdes att ingen förändring skulle ske i intervjuguiden. Intervjuerna varade ca 
45 minuter. En av författarna höll i intervjun och den andra förde anteckningar. Efter avslutad 
intervju lyssnades materialet igenom igen för att skapa förståelse. Efter alla intervjuer var 
genomförda delades materialet upp mellan författarna och en ordagrann transkribering (24) av 
intervjuerna genomfördes. Transkriberingarna lästes igenom och jämfördes med 
ljudinspelningarna för att se att materialet överensstämde med varandra. Polit & Beck säger 
att genom att jämföra och låta någon annan läsa ens nedskrivna material, höjs tilltron och 
säkerheten i innehållet (25). 
 
 
5.4. Dataanalys 
 
Det transkriberade materialet lästes igenom och därefter påbörjades en manifest textanalys 
utifrån Lundman & Graneheims beskrivning av kvalitativ innehållsanalys (24). Utifrån syftet 
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togs meningsbärande enheter ut. En tabell med kolumner skapades för att kunna bygga en 
struktur och ge överblick över allt material (24). I tabellen skrevs meningsbärande enheter in 
för att sedan sammankopplas om de berörde samma område. Meningsbärande enheter menar 
Lundman och Graneheim (24) utgör grunden för analysen. De belyser vikten av att de 
meningsbärande enheterna inte blir för korta, då innebörden kan gå förlorad. Därefter 
kondenserades, dvs. texten kortades ner, men dess innebörd behölls (24). Utifrån de 
kondenserade meningsbärande enheterna, abstraherades texten och koder skapades. Koderna 
med tillhörande intervju tilldelades en färg för att kunna identifieras. Koder kan jämföras med 
att sätta en etikett på de kondenserade enheterna (24). Genom att göra en abstraktion och 
skapa koder lyfts texten till en ny nivå, och ger ett nytt sätt att se på det inkomna materialet 
(24), se tabell 1.  
 
Tabell 1. exempel på analysprocessen 
Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori  

många med 
hjärnskada har ju 
de.. ja att det tar ett 
tag o liksom förstå 
instruktionen o sådär 
åå.. då e  det ju 
viktigt att inte va för 
snabb o själv sätta 
igång hästen , utan 
då får man vänta 

tills hon har gjort de 
här ljudet o då e det 
hon som startar  

Hjärnskadade 
personen behöver 
bearbeta  

information i sin takt 
och  

Arbetsterapeuten 
måste låta det ta tid 
och vänta, 
instruktion till 
handling 

Personer med 
hjärnskada behöver 
tid för bearbetning, 
få ta det i sin takt. 

Anpassning efter 
individen 

Stöd efter behov 

en häst som är vaken 
och uppmärksam 
känslig och 
samtidigt lugn 

en sån super 
kombination på häst 
måste det va det går 
liksom inte förut så 
var det här med 
handikapp ridning 
tänkte man att ja den 
hästen som blir över 
den kan vi ta till det  

eller en gammal trött 
sak som inte rör på 
sig 

behöver man en 
känslig och 
uppmärksam häst 
som reagerar direkt 
och som svarar 
direkt på hjälperna 

Hästen ska helst vara 
en superkombination 
av olika egenskaper, 
dvs vara vaken, 
uppmärksam, 
känslig men också 
lugn.  

Ej trött och okänslig, 
som blivit över. 

Viktiga egenskaper 
hos hästens  

Hästens och dess 
betydelse  

Omgivningsfaktorer  
av betydelse inom 
ridterapi 



 

11 
 

Koderna lästes igenom för att se likheter och skillnader, koderna grupperades efter 
samhörighet och preliminära kategorier skapades. En kategori byggs upp av flera koder, 
koderna blir en grund till underkategorier i de framarbetade kategorierna. Kategorierna ska 
vara internt homogena och externt heterogena emellan varandra, vilket innebär att 
kategorierna innehåller liknande material men att kategorierna skiljer sig ifrån varandra (24). 
Utifrån analysen framkom fyra kategorier med tillhörande underkategorier.  
 
 
6. Forskningsetiska överväganden 
Vid insamlingen av uppgifter och material till studien beaktades de fyra huvudkraven inom 
forskning (27). Informationskravet tillgodosågs genom både en muntlig och skriftlig första 
kontakt. Vid intresse skickades informationsbrev gällande studiens innehåll och syfte ut, 
inkluderat innehåll om att deltagandet var frivilligt och att det när som helst kunde avbrytas 
utan anledning. Samtyckeskravet via utsänd samtyckesblankett, som återsändes underskriven 
till författarna. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att inkommit material har behandlats 
konfidentiellt, för att säkerställa att obehöriga ej tar del av insamlat material. Samt nyttjande 
kravet tillgodosågs genom att material endast kommer att användas för studiens syfte och 
efteråt förstöras (27-28). Utifrån författarnas perspektiv innehöll inte intervjuguiden frågor av 
känslig karaktär och nyttan med studien överväger eventuell risk med att deltaga. 
 

 

7. Resultat 
Resultatet presenteras utifrån fyra kategorier: Betydelsen av kunskap och personer i 
omgivningen vid ridterapi, Stöd efter behov, Viktiga saker att ha i beaktande och erfarenheter 
av ridterapins resultat med tillhörande underkategorier vars utgångspunkt är kopplade till 
studiens syfte, se tabell 2. 
Tabell 2. Kategorier och underkategorier  
Kategori Underkategori  

Omgivningsfaktorer av betydelse vid ridterapi 

 

- Betydelsen av kunskap och personer i omgivningen vid 
ridterapi 

- Hästen och dess betydelse  

- Ridmiljön och dess betydelse  

Stöd efter behov  

 

- Olika hjälpmedel och anpassningar vid ridterapi 

- Variation och anpassning av aktiviteter till häst 
- Anpassning efter individen 

Viktiga saker att beakta  

 

 

Erfarenheter av ridterapins resultat  

 

- Positiva upplevelser av ridterapi  

- Att tyda resultat av ridterapi  

 
Resultatet fokuserar på ridterapi i behandlande syfte, därför används ordet patient i resultat 
delen. Resultatet illustreras med citat, som är omskriva från talspråk till skrivspråk utan att 
innebörden ändrats, citaten anges utifrån deltagare A-G.  
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7.1 Omgivningsfaktorer av betydelse vid ridterapi 
Kategorin omgivningsfaktorer av betydelse vid ridterapi innehåller underkategorierna: 
kunskap och personers betydelse vid ridterapi, hästen och dess betydelse samt ridmiljön och 
dess betydelse. Kategorin handlar om yttre faktorer som är av betydelse vid och kring 
ridterapi. 
 

 

7.1.1. Betydelsen av kunskap och personer i omgivningen vid ridterapi 
 
Deltagarna erfar att kunskap krävs hos arbetsterapeuten för att kunna genomföra ridterapi på 
ett givande sätt. Kunskap blir mindre givande menar deltagarna. Kunskapen skapar en 
förståelse för hur man som om såväl hästen som om patientens diagnos. Saknas kunskap eller 
delar av den, finns risk att träningen arbetsterapeut kan hjälpa patienten att uppnå störst nytta 
av ridterapin. 
 

“Man delade, det var en som kunde hästen och den andra diagnosen, inget som 
jag tror på om man ska sätta ihop det. En person måste kunna båda delarna, jag 
tror inte det går att prata sig till den förståelsen varken den ena eller den andra 
det är för mycket att förstå” Deltagare C 
 

Ridterapi kräver olika stödinsatser med rätt kunskap, för att vara möjlig erfar deltagarna. 
Behovet av stöd kan variera efter individen och dennes behov. Vid genomförandet av 
ridterapin behöver majoriteten av patienterna minst en person vid sin sida som stöd utöver 
behandlande arbetsterapeut och ledare. De som bistår patienterna i ridterapin är vanligast nära 
anhörig, assistent eller stallpersonal. En fördel enligt deltagarna är om samma person följer 
med patienten till ridterapin eftersom kunskap krävs av alla som deltar. Uppgifter som 
förekommer är att leda hästen, sköta kommunikation och vara ett aktivt stöd utan att utföra 
övningarna åt den som rider. 
 

 

”Patienten kan också ha med sig assistenter som kan gå bredvid vid ridterapin. 
Har patienten kommunikationssvårigheter och kommunicerar bäst via sin 
assistent, behåller assistenten sin roll vid sidan om hästen vid ridterapin” 
Deltagare B 

 
Ansvariga för själva behandlingen är arbetsterapeut och sjukgymnast. Somliga har ridlärare 
närvarande, vars roll är att ansvara för hästarna.  
 

 

7.1.2. Hästen och dess betydelse 
 
Hästen har en avgörande roll för att ridterapin ska fungera och kunna genomföras på ett bra 
sätt anser deltagarna. Samtliga deltagare är överens om att hästras inte är av betydelse utan 
mer dess egenskaper, mankhöjd och möjlighet till att vara viktbärande. Hästen behöver flera 
viktiga egenskaper för att användas inom ridterapi. Den behöver vara lugn och trygg, men 
samtidigt känslig, uppmärksam och reagera snabbt på ryttarens instruktioner för att rätt 
feedback ska uppstå. 
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“Sådan superkombination på häst måste det vara, det går inte att bara ta den 
hästen som blivit över eller en gammal trött sak som inte rör på sig”     
Deltagare C 

 

Deltagarna menar att det är viktigt att visa hästarna hänsyn och respekt, de är inte robotar utan 
levande varelser. En häst kan bidra på flera sätt inom ridterapi och ibland tilldelas den rollen 
som “terapeut” när patienten har större kommunikationssvårigheter, något som deltagarna har 
erfarenhet av. Andra tillfällen kan hästen agera hjälpande på eget initiativ när oväntade saker 
uppstår. En deltagare berättar om hur hästen puttade undan henne, gick fram till patienten som 
fallit av och la sitt huvud i patientens famn. Detta gjorde att patientens rädsla som uppstått vid 
incidenten vändes till något positivt och behandlingen kunde fortsätta. 
 

 

7.1.3. Ridmiljön och dess betydelse 
 
Deltagarna berättar att ridterapimiljön varierar beroende på anläggningsmöjligheter och efter 
patienternas behov. De olika miljöerna är inne i ridhus, utomhus på ridbana och ridvägar i 
naturen. Deltagarna menar att det är väldigt uppskattat av patienterna att komma ut i naturen 
och rida. Patienterna kan då känna av lugnet, ljuset och den ökade tillgängligheten, vilket kan 
ge en känsla av frihet. Deltagarna beskriver att de försöker använda olika underlag vid 
ridningen för att främja olika delar inom behandlingen och då är naturen överlägsen. De 
kuperade stigarna med upp och nedförsbackar ger en naturlig variation och inspirerar 
deltagarna till att vara aktiva både fysiskt och psykiskt.  
 

“de flesta tycker det är roligare [att rida i naturen], arbetet kring vakenhet 
förstärks då det finns mycket mer att titta på ute, inne är det samma väggar även 
om det finns figurer och bokstäver, blir det inte så spännande efter ett tag. 
Roligare att vara ute där man kan se andra hästar i hagen eller det kommer en 
bil, ja det händer olika saker i skogen och så” Deltagare A 

 

7.2. Stöd efter behov 
Kategorin stöd efter behov innehåller underkategorierna: olika hjälpmedel och anpassningar 
vid ridterapi, variation och anpassning av aktiviteter till häst 
 samt anpassning efter individen. Kategorin bygger på erfarenheter kring ridterapins 
individuella upplägg och hur den är individuellt utformad i alla moment.  
 

 

7.2.1. Olika hjälpmedel och anpassningar vid ridterapi 
 
För att ridterapi ska kunna genomföras berättar deltagarna att vissa specialanpassade 
hjälpmedel/utrustning behövs. Hjälpmedel/utrustning som används är ramp, pall, lyft, 
midjebälte, olika modeller av gjordar med handtag t.ex. överrullningsgjord eller voltigegjord, 
paddar (mjuk eventuellt formbar dyna att sitta på) inklusive flyttbara stödklossar, sadel, 
handtag i olika varianter, tyglar med öglor och viktmanschetter. Hjälpmedel/utrustning som 
används under de olika momenten är alla betydelsefulla, och vad som används beror på behov 
hos patienten. 
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Deltagarna berättar att patienterna alltid inleder med att ta på sig hjälm och midjebälte, för att 
sedan förflytta sig till platsen där uppsittning sker. Att kunna komma upp och av hästen vid 
ridterapins början och avslut är två moment som är viktiga att lösa. Båda momenten anpassas 
efter deltagarnas förutsättningar och behov av stödinsatser. Uppsittning till häst sker via hjälp 
och stöd från personal antingen via en ramp, pall eller lyft. Har patienten tagit sig upp med 
pall eller ramp så sker avsittning från häst till marken med hjälp av en eller flera personer som 
stöd. Deltagarna menar att avsittning mot mark föredras istället för till ramp eller pall på 
grund av säkerhetsskäl. Har lyft använts för uppsittning, kan den också användas till 
avsittning, med det är inte ett måste. Patienter kan via stöd av personal få hjälp med att lägga 
över sitt högra ben över hästens hals/manke och sedan glida ner med ryggen längs med 
hästens sida, med en personal framför ner till marken och vidare till rullstol.  
 

“Man håller sina händer på sadelns bak- och framvalv och går väldigt nära, 
patienten kan då sakta och kontrollerat glida ner till marken på mage, mellan 
min bröstkorg och hästen. Det är inte så att jag sträcker upp armarna o tar 
emot dem och tar all tyngd, utan jag håller i hästens sadel och patienten håller i 
mina axlar och så bara glider patienten ner fint, det fungerar väldigt bra 
faktiskt“ Deltagare F 
 

Dessa moment kräver en viss ork och rörlighet av patienterna, som att kunna lägga ett ben på 
varje sida om hästen och kunna förflytta båda benen till ena sidan. Här är personalen och 
assistenterna viktiga, de bistår med stöd och hjälp efter deltagarens behov och ser även till att 
det sker säkert och utan risk för skada. 
 
 
7.2.2. Variation och anpassning av aktiviteter till häst 
 
Vanliga fokusområden inom behandlande ridterapi är balans, kognition, grovmotorik och 
fokusering/uthållighet, berättar deltagarna. Vilka övningar eller aktiviteter som används till de 
olika områdena kan variera. Om patienten har problem med spasticitet och nedsatt balans är 
ridning barbacka gynnande, att sitta på den varma hästryggen och följa hästens rörelser, leder 
till minskad spasticitet. Träning av balanssinnet sker när hästens rörelser skapar obalans, 
vilket leder till att kroppen automatiskt försöker parera obalansen och de posturala reflexerna 
aktiveras. Ska patienten träna på balans och rörelse, kan aktiviteten ”leka riddare” användas,  
speciellt för barn då aktiviteten kan göras lekfull menar deltagarna. Aktiviteten som innefattar 
att patienten ska nå olika delar på hästen, leder till att patienten ändrar tyngdpunkt, lutar, 
vrider och sträcker sig för att kunna nå de olika delarna. Vid träning av styrka och rytm kan 
sadel med stigbyglar med fördel användas. Behöver patienten träna kognition, orientering 
och/eller uthållighet är en bra övning att rida efter ett speciellt mönster, följa bokstäver i 
ridhuset i en bestämd ordning eller rida ett program. Med ett program menar deltagarna en 
flerstegsinstruktion som patienten ska utföra med bestämda ridvägar innefattande flera 
moment i en bestämd ordning. Deltagarna berättar att kognition och uthållighet tränas 
naturligt vid ridning och hantering av hästar, då patienterna måste lära sig att fullfölja och 
avsluta aktiviteten man håller på med. 
 

“att vara kvar i en aktivitet, att inte bara vara trettio sekunder på ett ställe och 
sedan byta utan att göra klart, på hästryggen och i ett stall måste man vara och 
utmana sig i det” Deltagare E 
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Deltagarna berättar att övningarna som genomförs ska inbjuda patienterna till att behöva 
ändra sin kroppsställning och påverka flera kroppsdelar samtidigt, till exempel kan 
patienterna använda både ljud, tryck och tyngdöverföring när de ska manövrera hästen och 
utföra de olika momenten. De menar även att det är en fördel att patienten rider barbacka för 
att underlätta kommunikationen med hästen och för att kroppen lättare ska aktiveras av 
hästens rörelser. 
 

“och för den som behövde styrka så kunde det vara att rida med sadel och till 
och med hitta rytmen av att gå upp i trav och galopp och det blir ju väldigt 
olika, så allting var fullständigt individuellt upplagt” Deltagare C 
 

Deltagarna tydliggör att aktiviteter och övningarna som genomförs vid behandlande ridterapi 
anpassas efter patientens utförandekapacitet och att alla har individuella träningsupplägg efter 
mål och behov. Alla aktiviteter och övningar går att utveckla eller förenkla efter nivå och 
utveckling hos patienten.  
 

 

7.2.3. Anpassning efter individen 
 
Deltagarna berättar att patientens diagnos påverkar ridterapins utformning, t.ex. påtalas vikten 
av att inte stressa och låta behandlingen ta tid. De menar att patienter med hjärnskada 
vanligtvis behöver mer tid, få ta allt i sin takt och mår bra av fasta rutiner. Deltagarna delar 
erfarenheter som tydligt påvisar att stödet som patienterna får och utvecklingen hos dem går 
hand i hand. Behovet av stöd anpassas efter utvecklingen hos patienten och ibland behöver 
arbetsterapeuten tänka om mitt under behandlingen. Det gäller att vara öppen, våga ändra och 
inte vara rädd för förändring menar deltagarna. 
 
Målet inom ridterapi är att patienten ska nå sina personligt satta mål. Mål kan variera, men är 
alltid satta innan ridterapins start. För att utveckling ska ske är det extra viktigt att deltagaren 
stöttas efter sitt personliga behov. Ett resultat av ett bra anpassat stöd kan vara att 
utvecklingen går fortare än beräknat, vilket kan leda till oväntat snabb respons. Detta gör att 
arbetsterapeuten behöver tänka om under behandlingen och anpassa ridningen och övningarna 
så att jämvikt uppstår. 
 

“Efter två månader ungefär så uppfattade hen sin vänstra sida tydligare än den 
högra och man kan säga att målet flyttats. Det blev obalans, då vi verkligen 
hade stimulerat och hållit på, för i början var det ju väldigt svårt för hen att 
överhuvudtaget lägga över vikt på vänstersidan” Deltagare C 

 

Deltagarna menar att ridterapin är individuell, men sker vanligtvis i grupper om 2-3 patienter. 
Ridning helt enskilt kan förekomma när stora behov av stöttning finns eller om en speciell 
häst behöver användas av flera patienter. Om grupper ska skapas berättar deltagarna att 
patienterna delas in efter liknande problematik, ålder och svårighetsnivå. Att rida tillsammans 
med andra i grupp, menar deltagarna är inspirerande och skapar möjlighet till träning i 
samspel. 
 
Deltagarna berättar att hur länge patienten rider beror på dagsform och ork, men att det alltid 
finns en strävan efter att patienten ska klara hela ridpasset efter hand. Ridpassets längd utökas 
allt eftersom som patienten utvecklas och blir starkare. En viktig del att tänka på är att anpassa 
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ridterapi passets längd så att patienten har ork kvar för avstigning. Deltagarna beskriver att 
skillnaderna i upplägget på ridterapin mellan barn och vuxna inte är markant. Det handlar mer 
om att patienten ska bemötas på rätt sätt efter ålder, men liknande övningar och upplägg 
används.  
 

“Allt upplägg är individuellt, det har inte med ålder att göra hur vi lägger upp 
det, utan det är utifrån patienten. Dels på skada, funktionsnedsättning samt vad 
de behöver träna på” Deltagare D 
 

En grupp som enligt erfarenhet hos deltagarna kan vara svårare att arbeta med är yngre barn. 
Inte på grund av gruppen utan när barn deltar har de med sig närstående/anhöriga. Det kan 
vara svårt för dem att släppa taget och våga låta barnet prova genomföra olika utmaningar 
eller övningar, även oron över att barnet kan ramla av och skada sig. Om incident inträffar 
t.ex. ofrivillig avsittning är det viktigt att de anhöriga inte skapar en oro och rädsla som kan 
leda till att behandlingen inte fortsätter. De anhöriga har en viktig del i att skapa trygghet, 
bygga motivation hos det yngre barnet och mod för att våga sitta upp på hästen igen efter att 
de ramlat av. 
 

“Det som är svårare med barn, är att man som arbetsterapeut har en tanke i 
behandlingen som gör att föräldrarna eller assistenterna kanske behöver backa 
lite. Detta kan upplevas som svårare än när det är vuxna som man jobbar med” 
Deltagare B 

 

Deltagarnas erfarenheter är att patientens personliga inställning och motivationsnivå är av 
betydelse och går hand i hand. De flesta patienterna är positiva till ridterapi, men flera kan 
känna en osäkerhet eller rädsla. Vid arbete med patienter som är osäkra eller rädda berättar 
deltagarna att de försöker öka motivationen hos patienterna. Motivation kan skapas på olika 
sätt och är individuellt. Ett sätt menar deltagarna är att dela med sig av positiva resultat och 
erfarenheter. Annat kan vara att vissa patienter skapar motivation genom att de upplever en 
lättnadskänsla när de sitter till häst. Att skapa motivation hos patienten är viktigt, den positiva 
inställningen har betydelse för slutresultatet menar deltagarna. 
 
Deltagarna berättar att flera patienter delger att de kan uppleva en skräckblandad förtjusning 
när de ska delta, men att de växer som person när de vågat prova och klarat genomföra 
uppgiften. När patienterna känner en rädsla eller oro, är det viktigt att fokusera på andningen 
under ridningen, det är lätt att glömma bort. 
 
Deltagarna menar att det är viktigt att se över ifall patienten sedan innan har erfarenhet av 
ridning. Erfarenheten kan påverka patientens motivation och lämplighet av 
behandlingsformen, både positivt och negativt, t.ex. ifall patienten varit ryttare tidigare kan 
det kännas svårt för hen att endast sitta på hästen och inte klara av det hen kunde utföra innan.  
 

 

7.3. Viktiga saker att beakta 
Kategorin viktiga saker att beakta berör erfarenheter kring vad som är viktigt att tänka på 
kring och under ridterapi, saker att ta hänsyn till och säkerhet kring både patient och häst. 
 



 

17 
 

Saker att ta hänsyn till och besitta kunskap om vid ridterapi menar deltagarna är bl.a. ifall 
patienten har epilepsi, allergier eller ljuskänslighet. 

 
“Man behöver tänka på ljuskänsligheten framförallt när man ska rida ute, 
barnen behöver solglasögon, man ska också ta hänsyn till om det finns risk för 
epilepsianfall” Deltagare E 
 

Deltar patient med epilepsi, bör stabil medicinering finnas menar deltagarna. Viktigt att 
medicinerna är med under ridningen och att deltagaren vet hur patienten reagerar vid ett 
eventuellt anfall, exempelvis är det bra att inte vara för långt bort om patienten blir väldigt 
trött och orkeslös, så att deltagaren med personal kan hjälpa patienten tillbaka på ett tryggt 
sätt. 
 
Enligt deltagarna finns det få patientgrupper som inte kan nyttja ridterapi, dock finns vissa 
patientgrupper och aspekter som leder till att deltagarna ej rekommenderar behandlande 
ridterapi. Patientgrupperna är reumatiker, patienter med ALS och patienter med instabil 
nacke. Alla som kommer till ridterapin ska ha genomgått en läkarbedömning, men hastig 
försämring efter bedömningen kan uppstå eller att nya saker framkommer som leder till att 
patienten ej kan börja, eller får avbryta på grund av hälsoskäl. Det kan även vara så att 
patienterna vill delta vid ridterapi, men deras allmäntillstånd är så nedsatt att deltagarna får 
avråda t.ex. vid mycket spasticitet. Deltagarna nämner också att patienter med stor övervikt 
eller aggressionsproblematik får avstå ridterapi ifall den utgör fara för djur eller människor. 
 

Rädsla är vanligt förekommande hos flertalet patienter berättar deltagarna och då gäller det att 
anpassa ridterapin efter patienten. Vissa patienter kan behöva ett par gånger på marken med 
att klappa hästen innan de sitter upp. Rädsla hos anhörig eller medföljande assistent till 
patienten är också förekommande, och då menar deltagarna att det är noga med information 
om vad som krävs, att visa och utbilda även dessa personer.  
 
Säkerheten runt hästarna och ridterapin är viktig berättar deltagarna, men tillvägagångssättet 
skiljs bitvis åt mellan deltagare. En deltagare berättar att de alltid vid första gången har 
informationsgenomgång för anhöriga och assistenter, där patienten inte närvarar. Där går man 
igenom hantering och skötsel av hästen samt hur man ska uppträda i olika situationer som kan 
uppstå under ridterapin. Introduktionen har enligt deltagaren visat sig fungera bra t.ex. när en 
incident inträffade och en patient föll av sin häst. Patientens mamma hade under 
introduktionen lärt sig hur hon skulle uppträda vid liknande situationer. Så både hon och 
deltagaren visste vad de skulle göra och det skapade en trygghet. 
 

 

7.4. Erfarenhet av ridterapins resultat 

 Kategorin erfarenhet av ridterapins resultat innehåller underkategorierna: positiva upplevelser 
av ridterapi, sociala aspekter och att tyda resultat av ridterapi. Kategorin tar upp erfarenheter 
och upplevelse av resultatet, samt påverkan av negativa yttre faktorer. 
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7.4.1. Positiva upplevelser av ridterapi 

 

Deltagarna erfar att patienter kan uppleva flera positiva saker än bara ett bra 
behandlingsresultat via uppnådda mål genom ridterapi. Deltagarna erfarenheter är att patienter 
som är rullstolsburna och anser sig själva befinna sig på en lägre nivå kommer med hjälp av 
hästen upp på en högre nivå. Det skapar möjlighet att kunna titta ner eller att vara på samma 
nivå som andra, istället för att vara den som andra pratar ner till. Deltagarna menar att 
patienter upplever att hästen erbjuder ett par extra ben som skapar en känsla av frihet, även att 
hästen ökar tillgängligheten och kan hjälpa patienterna att ta sig fram till platser som ej 
tidigare varit möjligt. Ridning skapar även möjligheten att inta rollen som ryttare, så istället 
för att identifiera sig som rullstolsburen eller funktionshindrad kan patienten inta rollen som 
ryttare. En roll som kan anses som svår och avancerad att klara av. Något som visat sig vara 
värdefullt för självkänslan hos patienterna. 

 

“Man har ju olika identiteter, identiteten som handikappad är väldigt stark. 
Men börjar man rida, blir man helt plötsligt en ryttare. Då blir det en identitet 
som kan vara väldigt stark. Det är klart att hen ville visa upp det för andra, helt 
plötsligt var hen inte bara handikappad utan också en ryttare” Deltagare F 

 

Att klara av att styra en häst, kan ge patienterna en stärkt självkänsla. De får känna att de 
bemästrar att styra ett stort djur på egen hand. Detta menar deltagarna kan leda till 
arbetsterapeutiska framgångar inom flera områden, exempelvis att patienten vågar prova och 
utföra aktiviteter som ej tidigare utförts. Såsom att våga gå i trappor eller uppfylla önskan om 
att kunna klara av att åka skridskor igen.  

 

Ridterapi ger ofta positiva effekter i behandlingsarbetet och ibland även oväntade, enligt 
deltagarna. Några effekter som deltagarna delar med sig av är bl.a. att resultaten kan bli bra 
oväntat snabbt, men även att bonuseffekter kan uppstå. I ett fall var deltagaren osäker på om 
ridterapi skulle fungera för en patient med svår sjukdomsproblematik. Patientens mål med 
ridterapi var att få hjälp att tömma sina lungor på slem. En bonuseffekt som uppstod, var att 
när hen red och var tillsammans med hästarna, visade hen glädje och lyste upp, något som 
aldrig inträffade annars. 

 

Enligt deltagarna är processen att följa patienterna och kunna se hur deras förmåga utvecklas 
under behandlingen tills de når fram till sina mål spännande. Tack vare ridningens unika 
effekt kan patienternas mål som sätts innan ridterapin inleds vara långt ifrån ridningens 
område och effekter som uppstår kan patienten använda inom andra livsområden t.ex. kunna 
gå i trappor, förflytta sig eller utföra fritidsaktivitet. Deltagarna berättar att även andra 
personer kunde uppleva ridterapins goda effekt på patienterna, en patient som red på 
förmiddagen och senare samma dag träffade sin läkare fick beröm för att hen satt så bra och 
läkaren frågade vad som hade hänt. 
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”Hen berättade att när hen hade varit till doktorn på läkarbesök på 
eftermiddagen samma dag som ridningen varit, hade doktorn sagt, men vad är 
det som har hänt? du sitter ju så bra! Ja, men jag har ju ridit på förmiddagen 
svarar hen.” Deltagare F 

 

Deltagarna berättar hur patienterna kan uppleva problem i det sociala livet och att deltagarna 
ser att den sociala samvaron kan förbättras genom ridterapin och miljön kring den. 
Möjligheterna kan se olika ut men deltagarna försöker skapa en stallmiljö där patienterna kan 
delta ifall de vill och på flera platser har det lett till att en naturlig mötesplats skapats. 
Patientens intresse att vara med i stallet kan variera, men många patientgrupper avslutar eller 
startar alltid med fikastund efter/innan ridning och det har blivit en viktig del av själva 
ridterapin.  

 

”..kommer tidigare och fikar före eller efter och man pratar, det har blivit en 
ganska stor del det också ” Deltagare B 

 
Fikastunden eller tiden patienten är med och sköter hästen innan eller efter ridning skapar en 
möjlighet till samtal mellan patient och arbetsterapeut, där patienten kan uttrycka sig kring 
ridningen för att utveckla behandlingen, men även fånga upp viktiga åsikter och tankar. Även 
anhörig eller assistent får här en möjlighet att bidra och delta i samtalet. 

 

”Då får vi en stund där vi kan samla patienterna, reflektera, och ha teori om 
hästen. Att patienterna själva får reflektera under fikastunden är också 
jätteviktigt” Deltagare F 

 

 

7.4.2. Att tyda resultat av ridterapi 

 

Resultatet av ridterapi är enligt deltagarna positivt, och att behandlande ridterapi passar 
många men inte alla. En deltagare berättar att bedömningsinstrumentet Movement assessment 
battery for children används för utvärdering av ridterapibehandlingens resultat. Ibland kan 
resultatet vara svårtolkat då patienterna kan delta i flera behandlingar samtidigt. Deltagarna 
menar att den positiva effekten som påvisas kan vara ett samspel mellan ridterapi och andra 
behandlingar och träningar såsom, botoxbehandling eller fysioterapi. 

 

“Hen har precis påbörjat ridterapi behandlingen nu så vi hoppas att det 
tillsammans med botoxbehandlingen ska ge effekt, då handlar det om att hitta en 
bra position i sadeln eller på de här paddarna vi använder, där spasticiteten 
inte går igång helt o hållet utan att hen kan sitta så avslappnat som möjligt.” 
Deltagare G 
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Flera deltagare berättar att ridterapi tas in i behandlingen när den vanliga träningen inte ger de 
resultat man önskar och det behövs något nytt. Ridningen ger en naturlig respons i 
patienternas kroppar och är även lätt att använda ifall patienten har svårt att ta till sig 
instruktioner. Hästarnas rörelse aktiverar patientens kropp automatiskt utan instruktioner. 
Ibland kan resultaten visa sig inom några gånger av ridterapi och i andra fall kan patienterna 
behöva mera tid innan det visar sig. Att ridterapi kunde ge gott resultat, kände deltagarna 
ibland var svårt att delge omgivningen. Det var enligt vissa deltagare svårt att förklara hur bra 
faktiskt ridterapi är för väldigt många. 

 
”Varenda gång vi var där ute så kändes det som att man ville frälsa världen och 
gå ut och vittna om de här fantastiska resultaten” Deltagare C  

 

Deltagarna beskriver att de ibland kan ha svårt med uppföljningen av sina patienter. De saknar 
möjligheten att kunna följa patienterna efter ridterapin. Resultaten som kan komma i andra 
situationer t.ex. i hemmiljön missar arbetsterapeuten. De deltagare som kunde göra 
uppföljning av sina patienter var de som också var ordinarie arbetsterapeut för patienten. 

 

“Om jag har satt in dem på den här behandlingen så är det jag som följer upp 
dem, annars överlåter man det på de som har skrivit in dem” Deltagare G 

 

Några deltagare tycker att det kan vara svårt att förmedla ridterapins goda effekter och resultat 
till personer som inte är insatta. Deltagarna berättar att de ibland kan stöta på negativa yttre 
faktorer såsom andra professioner som såg ner på verksamheten och personalen. Dessa yttre 
faktorer skapar en negativ känsla hos deltagarna och andra inom ridterapi som kan leda till 
bristande motivation. Eftersom ridterapi kräver ett stort engagemang och är en tidskrävande 
process som innefattar många faktorer menar deltagarna att det är väldigt tråkigt när 
uppskattning inte visas.  

 

 

8. Diskussion 
 
8.1. Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av ridterapi för barn 
och vuxna med medfödd eller förvärvad hjärnskada. Resultat visar att ridterapi är en 
individuellt utformad och komplex behandlingsform, som innehåller flera delar som behöver 
samspela för att det ska fungera. Det krävs personal med rätt kompetens och erfarenhet, bra 
hästar med rätt egenskaper samt specialanpassade hjälpmedel för att ridterapi ska vara möjligt 
att genomföra. En viktig aspekt i resultatet är att ridterapi är individuellt utformad och att alla 
delar som ingår är anpassade till patienten alltifrån träningsupplägg till häst. Patientens 
förmåga utgör grunden för hur olika moment genomförs exempelvis valet av häst och 
övningar. Detta är något som går att jämföra med Kielhofners tankar kring hur en människa 
fungerar i en aktivitet, det är viktigt att se till individens vanor, vilja och utförandekapacitet 
(6). Det är utförandekapacitet sammankopplat med miljön och hur de påverkar varandra som 
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ger den fullständiga möjligheten i en aktivitet (6).  
 
I resultatet beskrivs att den individuella utformningen av ridterapi är viktig för att kunna ge 
rätt stöd. Den individuella utformningen efter patientens behov är i linje med ett av 
arbetsterapins nyckelbegrepp, klientcentrering (8). Detta lyfts tydligt i kategorin Stöd efter 
behov där deltagarna berättar om olika anpassningar och insatser som formas efter patienten 
för att ridterapi ska vara möjligt. Det är utförandekapaciteten utgör grunden för vilka 
anpassningar eller insatser som behövs. Med klientcentrering menas att arbetsterapeuten sätter 
varje patient i centrum och utgår från dennes behov och personliga egenskaper när 
behandlingen läggs upp (6, 8). Att sätta patienten i fokus och se vad hen behöver är något som 
är viktigt inom arbetsterapi. Enligt Kielhofner är klientcentrering ett av de viktigaste 
fokusområdena för att skapa motivation och bygga en framgångsrik behandling (6). Detta 
återges i studiens resultat som visar att det krävs stöd efter behov för att lyckas med 
behandlingsformen ridterapi. Deltagarna menar att patienter är individuella och att ridterapin 
utformas efter patientens behov och utförandekapacitet, i samverkan med miljön.  
 
Resultatet visar att inom ridterapi krävs att den aktiva arbetsterapeuten har kunskap inom flera 
områden. Vilken kunskap som behövs och inom vilka områden är något som inte lyfts tydligt 
i litteratur eller studier. Det finns endast svaga antydningar (1,3, 9-11, 13-14) och författarna 
anser att om gedigen kunskap är grunden för en bra behandling vilket flera deltagare i studien 
poängterade borde det få mer plats. Författarna anser att hade litteraturen tydligare visat vilka 
kunskapskrav som ställs inom ridterapi, hade er underlättats och lett till fler utövare. 

 
I resultatet framkommer deltagarnas positiva erfarenheter kring ridterapi och dess verkan. 
Hästens rörelser leder till en automatisk positiv aktivering av kroppen, något som i flera fall 
leder till framgångar inom behandlingen. Deltagarnas erfarenheter är att patienterna får en 
ökad rörlighet och positiv inverkan på gångförmågan. Detta stärks också i Mutoh et als studie 
(29), där man har mätt gångförmågan hos personer med CP och kommit fram till att 
gångförmågan ökat efter att ridterapi använts som behandling. Erfarenheter ur vår studie visar 
att effekter av behandlande ridterapi kan överföras på många olika områden i patientens liv, 
men även upplevas av andra professioner t.ex. läkare. 
 
Deltagarna berättar att resultatet av ridterapi kan vara svårt att utläsa. Om det är ridterapin 
ensam eller i kombination med andra behandlingar som ger bäst effekt. I resultatet 
framkommer att det är ytterst få deltagare som använder sig av bedömningsinstrument, det är 
något som hade kunnat tydliggöra resultatet om det hade förkommit mer. Författarna ser att 
det skulle kunna finnas en vinst med att använda sig av mätinstrument med fokus på 
utvärdering. Här väcks en tanke hos författarna till möjlighet av skapandet av ett nytt 
utvärderingsinstrument där flera professioners bedömning kan inkluderas. Det skulle kunna 
tydliggöra effekterna av ridterapi och därmed i förlängningen även synen på användandet av 
ridterapi som behandlingsform. Att använda bedömningsinstrument som ett verktyg kan 
underlätta kartläggning och utvärdering av behandling (18).  
 
Något som författarna tyckte var intressant i resultatet var om patientens tidigare erfarenhet av 
ridning påverkade inställningen till ridterapibehandling. Tidigare erfarenheter kan innehålla 
vanor och rutiner som är kopplade till hur patienten tidigare utfört aktiviteten ridning. 
Vanorna påverkar hur en person gör, när de gör det och hur de gör det (6). Patientens behov av 
att ändra individuella rutiner kan komma i konflikt när tidigare erfarenheter av ridning finns, 
när dessa individuella vanor och rutiner inte går att utöva på samma sätt som tidigare. Vanor 
kan enligt Kielhofner påverka så att en funktionsnedsättning kan förstärkas eller effektivt 
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kompenseras (6). Författarna kan se till sin egen erfarenhet av ridning och försöka tänka sig in 
i hur de själva hade reagerat om de hade hamnat i patienternas situation. Det hade varit 
individuellt och omöjligt att förutse, men de hoppas att erfarenheterna hade skapat en 
motivation till förbättring. 
 

Författarna anser att resultatet som framkommit i studien svarar till det aktuella syftet och ger 
en grundläggande bild av arbetsterapeuters erfarenheter kring ridterapi för personer med 
medfödd eller förvärvad hjärnskada och vad det innefattar. 
 
 
8.2 Metoddiskussion 
 
En kvalitativ ansats valdes för att det är i linje med studiens syfte, då strävan var att fånga 
deltagarnas personliga erfarenheter. Erfarenheter framkommer bäst vid samtal där personen 
själv berättar om sina erfarenheter och där det finns möjlighet att ställa följdfrågor (30).  
Att använda sig av intervjuer ger den mest kompletta bilden av det personliga perspektivet, 
det skapar en större förståelse inför en fråga och bidrar till att informationen tolkas på rätt sätt 
(24).  
 
Då författarna tog stöd i litteratur (24, 26, 28 ,30-31) och hade en tydlig struktur i 
genomförandet av intervjuerna samt genom analysprocessen anser författarna att det främjar 
studiens trovärdighet.  
 
För att hålla en röd tråd under intervjun användes en intervjuguide (30). När en intervjuguide 
används är det viktigt att den utformas för att svara till studiens syfte och den hjälper 
författarna att få med alla frågeområden som söks, under intervjun (25).  
 
Innan urvalet genomfördes sattes inklusionskriterier. Genom att använda inklusionskriterier 
för sina deltagare i studien stärker författaren resultatet genom att man bara får med de 
deltagare som är relevanta för studien (31). Målgruppen av lämpliga deltagare till studien var 
begränsad och därför användes ett snöbollsurval, vilket underlättade att finna deltagare (25). 
Kontaktpersonen som förmedlar förslag på kontakter väljer naturligt personer som de tänker 
är positiva till studiens intresseområde, det kan påverka antalet deltagare och i slutänden 
resultatet i sin helhet. Genom att personer med positiv inställning till studiens område väljs 
kan perspektivet bli avsmalnat. Med hjälp av ett snöbollsurval underlättas ofta den första 
kontakten mellan studiens författare och deltagare, samt en god relation skapas snabbare (25), 
det var något som författarna upplevde tydligt i processen. Framkommer många namnförslag 
kan författarna göra tillägg i efterhand såsom geografisk utbredning och yrkeserfarenhet för 
att öka spridningen i aktuell studies kommande resultat (25). En viktig aspekt att beakta, då 
snöbollsurval gärna leder till ett mindre nätverk av personer som delar liknande åsikter (25). 
Dock var det ej genomförbart i denna studie då det var ett mindre antal förslag som framkom. 
Om annan urvalsmetod använts hade eventuellt andra deltagare framkommit och resultatets 
helhet eventuellt kunnat påverkats. Samtliga deltagare hade erfarenhet kring ämnet ridterapi 
och var enligt författarna lämpade att deltaga. Antalet deltagare upplevs lämpligt då 
datamättnad efter den sjunde intervjun framkom, författarna ansåg att materialet var 
tillräckligt informationsrikt för att kunna besvara syftet. Studiens deltagare visade sig bli en 
relativt homogen grupp av arbetsterapeuter, då alla var kvinnor och hade liknande inställning 
till behandlande ridterapi. Författarna upplevde att antalet verksamma arbetsterapeuter inom 
ämnet är begränsad, då namnförslag upprepades och det var svårt att finna nya. Författarna 
fann en trygghet i att det var liknande erfarenheter som framkom i intervjuerna och det är 
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inget som författarna anser ska behöva påverka resultatets överförbarhet.  
 
Samtliga intervjuer genomfördes per telefon då deltagarna bor på annan ort. Författarna menar 
att det underlättade och minskade besvären för deltagarna då intervjutillfället kunde anpassas. 
En fundering finns om mer information skulle framkommit om intervjuerna skett personligt 
exempelvis noteringar av kroppsspråk eller ökad dynamik i samtalet. Lantz (26) menar att en 
telefonintervju kan minska dynamiken under en intervju. Intervjuerna spelades in för att 
säkerställa det som sades uppfattades korrekt. Det underlättar även för vidare arbete med 
materialet. Författarna valde att ej dela ut intervjuguiden i förväg till deltagarna, för att 
spontana svar eftersöktes. Om intervjuguiden hade skickats ut, kunde möjligen annan 
information framkommit, och en inverkan på vissa delar i resultatet skett, samt lett till att 
deltagarna hade kunnat känna sig mer förberedda.    
 

Alla intervjuerna genomfördes av samma författare och den andra skrev anteckningar. Om 
rollen som intervjuare hade skiftats mellan intervjutillfällena finns en möjlighet att andra svar 
framkommit eller gjort resultatet mer svårtolkat, då en intervjuguide kan framföras på olika 
sätt av olika intervjuare. Miljön under intervjuerna var lugn och det förekom inte några 
störande moment, vilket ledde till ett bra flyt och att intervjuerna höll sig inom den förutsedda 
tidsramen (26). Författarna anser att utförandet främjar resultatets trovärdighet men tankar 
finns om informationen påverkats ifall genomförandet ändrats.  
 

Vid intervjutillfällena var båda författarna närvarande och respondenterna ensamma. Något 
som hade kunnat leda till att respondenten kände sig i underläge och författarna fått ett 
maktövertag. Även en risk fanns för att respondenterna skulle erhålla ett maktövertag 
gentemot författarna fanns då författarna är studenter och respondenterna legitimerade 
arbetsterapeuter, men då det var författarna som sökte information och deltagaren som hade 
erfarenhet, upplevdes mötet som jämlikt, med en naturlig fördelning av rollerna. Bidragande 
till en bra känsla mellan parterna kan ha varit att författarna och deltagaren ej såg varandra 
och att endast det var en författare som pratade, det kan ha gjort att intervjun kändes mer som 
en diskussion mellan två personer än en intervju. Att ljudinspelning av intervjun skedde hade 
kunnat upplevts obehagligt av respondenten, men eftersom skriftlig information givits och 
samtycke hade lämnats fick inte författarna intryck att respondenten kände obehag. 
 
Efter intervjuerna lyssnade författarna igenom intervjuerna och en ordagrann transkribering 
(24) av samtliga intervjuer gjordes. Författarna delade på transkriberingen och bytte sedan de 
färdigställda transkriberingarna med varandra, och en kontroll av materialet utfördes för att 
säkerställa att informationen var korrekt. Att någon som ej gjort transkriberingen läser igenom 
den och kontrollerar innehållet, stärker validiteten (25). 
 

Efter insamling av data, genomfördes en kvalitativ dataanalys (24). En manifest textanalys 
(24) användes då författarna höll sig till det textnära innehållet i materialet. Meningsbärande 
enheter skapades som ledde via kondensering till koder. Koderna från samtliga intervjuer 
sorterades efter innehåll och grupperades till kategorier. Samtliga intervjuer med tillhörande 
koder fick en individuell färgkod för lättare identifiering när materialet från de olika 
intervjuerna blandades. Uppstod det tveksamheter kring materialet var det lätt att återvända 
till ursprungskällan. Att använda olika färgsättningar är något som gör det lättare att följa 
källan till materialet och skapa en överblick (31). Författarna upplevde att färgkoderna gjorde 
det lättare att hålla reda på materialet under arbetets gång och få en struktur på analysen. 
Analysprocessen ledde fram till fyra kategorier där koderna blev grunden till underkategorier. 
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Studien har ett induktivt arbetssätt (24). Det induktiva arbetssättet betyder att författarna har 
analyserat det inkomna materialet om deltagarnas upplevelser objektivt (24). Detta 
sammanfaller väl med syftet i studien då författarna vill nå deltagarnas erfarenheter. 
 
Det sammanställda materialet blev stort, något som författarna upplevde överväldigande och 
svårmanövrerat under bearbetningen. Men genom att använda en kvalitativ innehållsanalys 
(31) fick författarna guidning och kunde skapa en struktur i utförandet av analysen. Enligt 
Lundman och Graneheim (31) är kvalitativ innehållsanalys lämplig för att tolka text och 
inspelat material. Tankar fanns om en kvalitativ innehållsanalys med en deduktiv ansats (24) 
hade kunnat varit lämpad fanns. Men då författarna strävade efter att nå deltagarnas egna 
erfarenheter och inte en analys av dem, ansågs en deduktiv analys ej lämplig. Hade författarna 
haft större erfarenhet av liknande studier innan aktuell studie hade analysprocessen 
underlättats och resultatet eventuellt blivit mer specificerat och inriktat. Författarna hade en 
viss kunskap inom ridterapi och ridning med sig in i studien och är medvetna om att den 
förförståelsen kan ha påverkat analysprocess och resultat (24). 
 
Faktorer som stärker studiens resultat är att erfarenheterna deltagarna berättar om är 
återkommande i intervjuerna. Vissa erfarenheter framkommer till och med i samtliga 
intervjuer och gjorde det möjligt för författarna att använda sig av citat från alla sju intervjuer 
i resultatet. Citat från alla deltagare är inkluderade för att göra resultatet mer trovärdigt och 
påvisa en säkerhet i det som skrivs (24-25).  
 
För att underlätta för överförbarhet till andra området finns urval, respondenter, 
datainsamling, analys samt en beskrivning av studiens sammanhang (24). Då respondenterna 
befann sig på olika platser i Sverige och olika enheter, så anser författarna att resultat i studien 
går att föra över till andra verksamheter och patientgrupper 
 

 

9. Vidare forskning 
Resultatet ger en inblick i arbetsterapeuters erfarenheter inom ridterapi och har gett författarna 
en bättre och djupare förståelse av ridterapi och dess innebörd och det gör att författarna ser 
möjlighet att använda studien som guide för vidare forskning inom området på mer detaljerad 
nivå inom ridterapins olika områden. Förslagsvis en kvalitativ studie utifrån anhörigas 
synvinkel, där man får ta del av deras perspektiv av ridterapi och upplevda effekt hos 
patienterna. Det hade även varit intressant med en kvantitativ studie som påvisar effekten av 
ridterapi mer objektivt för att skapa evidens kring behandlingsformen.  
 

 
10. Slutsats 
Resultatet visar att ridterapi är en komplex behandlingsform som kräver många delar för att 
fungera. En erfarenhet som alla deltagarna påtalar är att ridterapi är individuellt utformad efter 
patientens behov av stöd, mål med behandlingen och utförandekapacitet. Andra viktiga 
faktorer för att kunna genomföra ridterapi framgångsrikt är att den aktiva arbetsterapeuten har 
en bred kunskap inom flera områden och att det finns engagerad personal, hästar med rätt 
egenskaper samt viss specialanpassad utrustning och anläggningar att vara på. 
 
Författarna menar att resultatet visar att arbetsterapeuterna anser att ridterapi har bra effekt för 
personer med hjärnskador, men att den kräver stora resurser såsom special utbildad personal 
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och anpassade anläggningar. Författarna hoppas också att resultatet inspirerar fler instanser att 
upptäcka ridterapins fördelar och väljer att använda den som behandling för flera 
patientgrupper. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Vi ska genomföra en studie med syftet att beskriva arbetsterapeuters erfarenhet av ridterapi 

för barn och vuxna med medfödd eller förvärvad hjärnskada. 

Intervjun kommer att spelas in, om du tillåter det 

Deltagandet i intervjun är frivilligt och kan när som helst utan närmare anledning avbrytas. 

 

Uppstart/bakgrund 

Inledningsvis har vi några frågor: 

- När blev du klar med din arbetsterapeututbildning och hur länge har du varit verksam? 

- Har du gått någon extra utbildning för att kunna använda ridterapi? 

- Hur länge har du arbetat med ridterapi?  

- Varför började du med det?  

- Vart arbetar du nu? 

- Har du kunnat använda det på andra arbetsplatser? 

- Har du arbetat med med både vuxna och barn? 

 

Huvuddel: 

Skulle gärna vilja att du berättade om ett tillfälle när du har använt dig av ridterapi med 

personer med förvärvad eller medfödd hjärnskada. 

 

Följdfrågor att ställa: 

• varför användes ridterapi i just detta fallet? 

• När använder du ridterapi? Gör man det direkt eller i vilket steg görs det? 

• Hur/vilket upplägg hade du? hur långa är lektionerna? är det grupp eller enskild 

träning? 

• Hur långa är en behandlingsperiod? Antal tillfällen? 

• Har du kunnat följa deltagaren efter avslutade behandling för att kunna se eventuell 

bibehållen effekt efter behandlingen? 

• används det några speciella hjälpmedel? 

• var deltagaren positivt inställd till att prova ridterapi? Ändrades deltagarens 

uppfattning under behandlingsperioden? 
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Övriga frågor: 

Vid genomförandet av ridterapi, finns det några speciella saker att ta hänsyn till? 

(allergier osv) 

 

Du säger att du har erfarenhet att arbeta med både barn och vuxna, vi skulle vilja veta om man 

arbetar på samma sätt med båda grupperna? 

 

Har du varit med och något tillfälle när ridterapi inte fungerat?  

I sådana fall varför fungerade det inte? 

 

SAMMANFATTNING 

 

Finns det något mer du vill tillägga kring dina egna erfarenheter av ridterapi? 

 

TACK för din medverkan 

 

 

 

 

 

 

 


