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Sammanfattning 
 

Introduktion/bakgrund: Ridterapi som behandlingsform har funnits sedan många år tillbaka 

i tiden, det har påvisats att ridterapi kan ge goda effekter. Trots att arbetsterapeuter använder 

ridterapi som intervention, finns det lite vetenskaplig litteratur om arbetsterapeuten arbetar 

med ridterapi. Författarna vill därför uppmärksamma och undersöka hur en arbetsterapeut kan 

använda behandlingsmetoden ridterapi. 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur arbetsterapeuten arbetar med ridterapi. 

Metod: I arbetet har författarna hämtat inspiration från Grundad teori eftersom det är en 

lämplig metod när man vill söka ny kunskap. Urvalet gjordes genom bekvämlighetsurval och 

inkluderade två verksamheter i mellersta Sverige, där yrkeserfarna arbetsterapeuter använder 

ridterapi som behandlingsmetod för sina klienter. Datainsamling har skett genom 

ostrukturerade observationer, dokumenterade med videoinspelning, samt anteckningar. 

Sammanlagt har fem lektioner observerats fördelade på två dagar inom verksamheterna. I 

analysarbetet har metoden kvalitativ innehållsanalys använts.  

Resultat: Utifrån analysen framkom det sex teman: ”Arbetsterapeutens roll vid 

behandlingstillfället kan se olika ut”, ”Arbetsterapeuten använder sig av stöd och hjälpmedel”, 

”Genom sitt bemötande kan arbetsterapeuten påverka klienternas upplevelse av aktiviteten”, 

”Tydliga förklaringar leder till förståelse”, ”Arbetsterapeuten utbildar medhjälpare”, 

”Arbetsterapeuten kan följa upp och summera behandlingstillfället på olika sätt”.  

Slutsats: Arbetsterapeuter har olika sätt att påverka vad som händer under ett 

behandlingstillfälle med ridterapi. Verksamheterna vi observerade i denna studie skilde sig 

väldigt mycket åt både vad gäller både upplägg och i bemötande av sina klienter. Resultatet 

visade att arbetsterapeuterna hade olika förhållningssätt och sätt att framföra instruktioner på, 

samt använde hjälpmedel och samarbetade med andra yrkesgrupper. Arbetsterapeutens val i 

alla dessa faktorer påverkade hur behandlingstillfället utformades. 

 

Sökord: Ridterapi, arbetsterapi, förhållningssätt, aktivitet, kvalitativ studiedesign 
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Vår förförståelse om ämnet  

Vi författare har sedan tidigare erfarenhet av hästar, av deras inverkan på människan, och 

framförallt har vi sett vilken betydande roll hästen haft i många olika människors liv. På 

grund av dessa förkunskaper blev det en självklarhet för oss att titta närmare på hur 

arbetsterapeuten arbetar och vilken roll en arbetsterapeut kan ha inom behandlingsformen 

ridterapi.  
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Bakgrund  
Ridterapi är en intervention som idag används av arbetsterapeuter, psykoterapeuter, 

sjukgymnaster och psykologer. Interventionen börjar etableras i flera länder och enligt 

forskning används den för att uppnå pedagogiska, sociala, fysiska, beteendemässiga, 

kognitiva, psykologiska och sociala mål (Granados, 2011; All & Loving 1999). Studier har 

även visat att ridterapi kan leda till att kognitiva funktioner, självkänsla och självförtroende 

förbättras och kan bidra till att öka livskvaliteten. Aktiviteten ridning kan skapa känslor av 

frihet och kontroll för individen (Rollandelle och Dunst, 2003 se Millhouse-Flourie, 2004; 

Debuse et al, 2009). Trots ett stort antal sökningar i olika databaser och i den övriga 

litteraturen, har författarna inte funnit mycket beskrivet som är specifikt inriktat på vilken roll 

arbetsterapeuter har inom behandlingsformen ridterapi.  

 

Vad är arbetsterapi?      

Arbetsterapi fokuserar på att hjälpa människor att kunna utföra dagliga aktiviteter som är 

meningsfulla och viktiga för deras välbefinnande och hälsa (Crepeau, Cohn & Schell, 2009). 

Inom arbetsterapin är aktivitet centralt och innebär alla aktiviteter som en person utför i sitt 

dagliga liv. Arbetsterapeuten ser människan som en aktiv varelse som drivs av att sysselsätta 

sig (Persson, 2001). Arbetsterapeuten arbetar utifrån beprövad erfarenhet och vetenskap, 

hjälper till att förebygga, öka eller kompensera människans aktivitetsförmåga. Det ger 

människor möjlighet att leva ett så självständigt, värdefullt och aktivt liv som möjligt (Etisk 

kod, 2005). När en person har en funktionsnedsättning som påverkar aktivitetsutförandet, 

genomför arbetsterapeuten en bedömning om människans problem av aktivitetsutförandet i 

det dagliga livet. Arbetsterapeuten föreslår därefter en lämplig intervention efter klientens 

behov och önskemål (Radomski & Trombly, 2008; Etisk kod, 2005). Detta kan bidra till att 

klienten återvinner sitt deltagande i aktiviteter eller att personen upptäcker nya meningsfulla 

aktiviteter. Arbetsterapeuten använder målmedvetna aktiviteter som är inriktade på klientens 

funktionsnedsättning och de aktiviteter som personen utför i det dagliga livet (Halliday- 

Pulaski, 2003; Kielhofner, 2008). Genom att arbetsterapeuten tillämpar interventionen 

ridterapi för sina klienter kan det innebära att personen kan åter uppta deltagandet i dagliga 

aktiviteter eller upptäcka en ny meningsfull aktivitet.  Detta kan kopplas till interventionen 

ridterapi, där aktiviteten ridning för många människor är en ny upplevelse av aktivitet, om det 

är första gången han/hon kommer i kontakt med hästar. För att förstå det komplexa samspelet 

mellan personen, miljön och betydelsen av aktiviteten i relation till delaktighet och hälsa, kan 

arbetsterapeuter använda teoretiska modeller för vägledning i sitt arbete. Canadian Model of 

Occupational Performance (CMOP) är ett exempel på en teoretisk modell som 

arbetsterapeuter kan använda sig av i sitt yrke. Inom modellen ligger fokus på relationen 

mellan arbetsterapeuten och klienten och vad som klienten anser vara meningsfulla 

aktiviteter. Modellen är således klientcentrerad (Townsend, et al., 2002; Kielhofner, 2004).  

 

Historik om ridterapi  

Ridterapi eller Hippoterapi som det även kallas betyder "behandling med hjälp av hästen" och 

kommer från det grekiska ordet "hippos" som betyder häst (Granados, 2011). Under antikens 

Grekland beskrev läkaren Hippokrates om hur ridningen både stärker kroppens muskler och 

verkar främjande för konditionen. På 1500-talet rekommenderades ridning för att bevara eller 

förbättra hälsan då man ansåg att effekterna av ridningen hade en positiv inverkan både 

kroppsligt och själsligt för människan. Under 1600-talet började hästliknande maskiner 

tillverkas för att försöka uppnå liknade effekter som vid ridningen (Von Arbin, 1994). 
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Danska dressyrryttarinnan Lis Hartel tog silvermedalj under de olympiska spelen i 

Helsingfors år 1952, trots att hon under 1940-talet drabbats av svår polio. Lis hade använt sig 

av ridning för att återhämta sig från sin sjukdom. Detta genombrott gjorde att omvärlden 

började få upp ögonen för ridningens effekter. År 1957 kom ridterapin till Sverige genom 

sjukgymnasten Kristina af Geijerstam. Hon anordnade ridning för polioskadade vid Sätra 

Brunn (Von Arbin, 1994; All & Loving, 1999). När arbetsterapeuter började använda denna 

behandlingsform inom sin yrkesprofession, har vi dock inte funnit någon kunskap om utifrån 

litteraturen.  

 

Utvecklingsarbete och forskning inom ridterapi 

Samarbetet mellan hälso- och sjukvården och ridskolor i Sverige har ökat sedan ridterapi 

startades. Ridterapin har utvecklats på olika sätt i olika länder. I andra länder är denna 

behandlingsform mer etablerad än i Sverige. I vissa länder ligger tyngdpunkten på den 

medicinska inriktningen där sjukgymnastik står i fokus. I andra länder ses ridningen som en 

typ av rekreation eller fritidsaktivitet för personer med funktionsnedsättning, vilket har gjort 

att många människor med funktionsnedsättning har fått chansen att prova denna 

behandlingsform (Von Arbin, 1994).  

I nuläget finns det få vetenskapliga studier som innehåller effekterna av ridterapi. I de få 

studier som finns ligger fokus på personer som har neurologiska skador. Ridterapi har främst 

använts inom sjukgymnastiken, där fokus har legat på ridning som fritidsaktivitet och mindre 

på ridning som en terapeutisk behandlingsform (Silverberg, 2009).  

Det gemensamma i studierna är att ridterapi har gett människor ökad livskvalitet, 

välbefinnande, självtillit samt ökad förmåga att samspela med andra människor (Håkansson, 

2009).  

En studie som gjorts om ridterapins effekter är en studie om människor som har ätstörningar. 

Deltagarna red regelbundet under fyra terminer. Studiens resultat visade att deltagarna fick 

minskad rädsla och ångest samt en ökad kroppskännedom och ökad självkänsla (Håkansson 

och Hane, 1998). En annan studie har visat goda effekter av ridterapi för människor med svåra 

rygg- och nacksmärtor. Där deltagarna tidigare fått behandling med sjukgymnastisk. Studiens 

resultat visade att då smärtan minskade ökade självförtroendet (Håkansson et al, 2007).   

Ytterligare en studie som genomfördes 2009 belyser effekterna av ridterapi på människor som 

drabbats av stroke. Deltagarna red regelbundet i sex månader. Studiens resultat visade att 

ridterapin hade en avgörande betydelse för deltagarnas livskvalitet och välbefinnande. 

Deltagarna upplevde även positiva upplevelser efter ridningen i sina dagliga aktiviteter.  

Andra aspekter som påverkats av ridterapin är att deltagarna känner att de kan hantera 

vardagliga situationer på ett bättre sätt eftersom han/hon har fått en ökad självtillit och känner 

sig modigare. Ridterapin har också bidragit till att deltagarnas gångförmåga och balans 

förbättrats vilket har gett dem ökat självförtroende (Silverberg, 2008).  

 

Ridterapi som intervention 

Författarna har inte funnit någon litteratur som speglar arbetsterapeutens handlande under 

behandlingstillfället. Den lämpligaste litteraturen författarna funnit som kan kopplas till ämnet 

ridterapi är Von Arbins bok ”Hippoterapi” (1994) samt en sammanställning av Svenska 

Ridsportförbundet (2010) där det beskrivs generellt vad personen som utövar ridterapi ska 

tänka på när han/hon möter människor med funktionsnedsättningar vid aktiviteten ridning. 

Författarna i dessa böcker skriver att personer som leder ett behandlingstillfälle med 

interventionen ridterapi har ett mycket stort ansvar, eftersom de möter människor med många 

olika former av funktionsnedsättningar. Det kräver att han/hon har kunskap både om dessa 
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och om hästarna (Von Arbin, 1994; Hagberg et al. 2010). Hästen är den variabel som har 

störst betydelse för att ridterapi ska vara möjligt att genomföra. För att kunna bygga upp ett 

bra ledarskap mellan utövare och häst krävs det ett ömsesidigt förtroende mellan dessa parter. 

Några av de viktigaste egenskaperna hästen ska ha för att passa för ridterapi är; stabilt psyke, 

lugn, ärlig och orädd. Undersökningar har visat att hästens tredimensionella rörelse stämmer 

väl överens med hur människans egna gångmönster ser ut. Denna unika överensstämmelse 

gör det lämpligt att använda hästen som redskap inom ridterapin (Millhouse-Flourie, 2004; 

Von Arbin, 1994).  

Beroende på individens förutsättningar går det att välja häst efter hans/hennes behov. Till 

personer som har nedsatt balans kan en större häst passa, då den bidrar till en större stödyta åt 

sitsen. Till en person med ömtåligt skelett, hud eller muskler däremot kan en häst med en 

mjuk gång och kort steg passa bättre, eftersom det ger mindre friktion. Det är viktigt att väga 

in i vilken miljö ridterapin ska hållas i, eftersom vissa hästar fungerar bättre i ridhuset, medan 

andra fungerar bättre utomhus (Von Arbin, 1994; Hagberg et al. 2010). Desto mer 

ridterapeuten lär sig om hästarna, deras positioner, instinkter och hur den använder sina 

sinnen, ju lättare blir det för den att välja häst till varje individ så att ekipaget fungerar ihop. 

Det viktigaste är att möta varje individ utifrån dennes unika behov. För att ridterapeuten ska 

lyckas med detta, krävs det att han/hon analyserar och funderar över sitt eget sätt och över 

sina deltagares förutsättningar. Dessa aspekter kan bidra till att behandlingstillfället blir mer 

givande för både ridterapeuten och deltagarna (Von Arbin, 1994; Hagberg et al. 2010).  

 

Problemområde  
Det finns, som vi tidigare beskrivit lite vetenskaplig litteratur om hur arbetsterapeuter arbetar 

inom denna behandlingsmetod. Däremot har litteraturen visat att ridterapi där arbetsterapeuten 

leder behandlingsformen är mer etablerad i många andra länder. Utifrån att det finns så lite 

kunskap är ett lämpligt första steg att beskriva vad som händer under arbetsterapeutens 

behandling inom ridterapi. Författarnas avsikt med denna studie är därför att undersöka 

genom observationer hur arbetsterapeuten arbetar och vilken roll en arbetsterapeut kan ha 

under ett behandlingstillfälle. Författarna vill bidra med en ökad förståelse om hur en 

arbetsterapeut kan använda sig av ridterapi i sin behandling. 

Syfte  

Syftet är att beskriva hur arbetsterapeuten arbetar med ridterapi. 

Metod  

Vid datainsamlingen har författarna hämtat inspiration och tankar från Grundad teori (Glaser 

& Strauss 1999). Författarna valde att inspireras av grundad teori då teorin fokuserar på vad 

något är, samt bidra med ny kunskap om något. Det vill författarna koppla till vad ridterapi är 

och hur det ser ut idag och bidra med ny kunskap om ämnet. Glaser betonar att 

forskningsprocessen ska inledas med så för förutfattade meningar som möjligt. Det innebär att 

inga förhandsformulerade problemställningar ska styra, utan problemställningen ska växa 

fram ur fenomenet som observeras. Detta försökte författarna eftersträva, genom att inte 

använda något observationsschema. Utifrån dessa tankar har det möjliggjort att författarna 

observerat fenomenet med så få förutfattade meningar som möjligt (Hartman, 2004).  

Dessutom är Grundad teori lämplig att använda i deskriptiva studier, vilket författarna anser 

passande då studien är beskrivande (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). 
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Vid datainsamlingen har författarna använt ostrukturerad observation, anteckningar och 

videoinspelning. Analys av materialet har genomförts med kvalitativ innehållsanalys 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2008).  

 

Urval  

Författarna har valt den undersökningsgrupp som förväntas kunna ge vad som är betydelsefull 

data, för studien. Enligt den grundade teorins tankar ska urvalet utvecklas från 

problemområdet (Hartman, 1998). Med hänseende på problemområdet begränsades urvalet 

till verksamheter som hade arbetsterapeuter som arbetade med interventionen ridterapi, 

belägna inom ett visst län i Sverige. Urvalsmetoden är därmed ett bekvämlighetsurval (Polit 

& Beck, 2011). Observationerna har skett inom två verksamheter med sammanlagt tre 

arbetsterapeuter.  

 

Tillstånd och etiska överväganden  

Författarna har utgått från Vetenskapsrådets fyra etiska principer i studien. Dessa innehåller 

ett informationskrav, ett samtyckeskrav, ett konfidentialitetskrav och ett nyttjandekrav 

(Vetenskapsrådet, 2002; Patel & Davidsson, 2011). Arbetsterapeuterna och klienterna fick ett 

förhandsinformationsbrev. Detta brev innehöll information om författarna, institution, 

studiens syfte, arbetsterapeuternas och klienternas rätt att avbryta sitt deltagande när som helst 

samt att författarna inte kommer att använda uppgifterna i kommersiellt bruk. Till detta brev 

bifogades en tillhörande samtyckesblankett. Blanketten fylldes i av arbetsterapeuterna och 

klienterna och lämnades till författarna. Författarna lade stor vikt vid att tydliggöra för 

arbetsterapeuterna och klienterna att de skulle ge sitt skriftliga samtycke till deltagande, samt 

filminspelning innan genomförandet av observationerna. Författarna inhämtade även tillstånd 

till att filma arbetsterapeuterna och klienterna, från en verksamhetschef inom den ena 

verksamheten (B), samt från den ansvariga arbetsterapeuten inom den andra verksamheten 

(A). Detta gjordes innan besöken. Filminspelningen raderades efter bearbetningen, vilket 

arbetsterapeuterna och klienterna informerades om i informationsbrevet. Det insamlade 

materialet har enbart författarna haft tillgång till och det har behandlats med största möjliga 

konfidentialitet. Författarna har ansträngt sig för att omöjliggöra en identifiering av enskilda 

personer eller enskilda grupper i redovisningen av materialet. Beroendeförhållande har inte 

förkommit mellan författarna, arbetsterapeuterna och klienterna under arbetets gång. 

 

Datainsamling  

Observation användes som datainsamlingsmetod för att studera arbetsterapeuterna under 

behandlingstillfällena. Författarna valde att göra naturalistiska ostrukturerade observationer 

vid datainsamlingen. Det innebär att författarna åkte ut till de aktuella verksamheterna. När 

författarna genomförde observationerna användes inte något observationsschema. Författarna  

befann sig i den miljö som urvalsgrupperna kände sig trygga och hemma i (Hartman, 2004; 

Patel & Davidsson, 2011). Innan observationerna genomfördes testade författarna 

utrustningen och valet av lämplig placering i ridhuset. Författarna kom fram till en placering 

som de ansåg kunna ge en god översikt samt där de kunde höra och se arbetsterapeuterna. 

Enligt Granskär (2008) ska observatören vara tyst och observera på avstånd för att inte 

påverka fenomenet som observeras. Detta utgick författarna ifrån vid valet av placering vid 

behandlingstillfället. Observationerna dokumenterades med både filminspelning och 

anteckningar. Detta för att inte gå miste om material och för att kontrollera att registreringarna 

överensstämmer (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008; Patel & Davidsson, 2011). 
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Författarna gav arbetsterapeuterna ett informationsbrev och samtyckesblankett. 

Arbetsterapeuterna informerade i sin tur klienterna, så att alla informanters samtycke 

inhämtades innan observationerna. Författarna observerade och filmade de grupper som de 

fått samtycke ifrån. För att få en bild av verksamheterna genomfördes informella samtal med 

arbetsterapeuterna. Det framgick att i verksamhet (B) ansågs ridterapin tillhöra sjukvård och 

deltagarna betraktades som patienter. I verksamheten (A) ansågs ridterapin istället tillhöra 

friskvård och deltagarna betraktades inte som patienter. De deltagande klienterna var vuxna 

och hade drabbats av olika diagnoser så som; MS (Multipel Skleros), diskbråck, 

ryggmärgsskada och stroke. Totalt har fem behandlingstillfällen observerats (5 timmar 

filminspelning), varav i verksamhet (B) skedde ett individuellt och ett i grupp med tre 

deltagare, samt i verksamhet (A) skedde tre i grupp med tre deltagare i respektive grupp. I 

verksamhet (A) förekom utöver detta ett bortfall, eftersom byggnaden vid ett tillfälle 

drabbades av strömavbrott. Arbetsterapeuten valde då att lägga behandlingstillfället utomhus. 

Författarna fortsatte observationen utomhus, men på grund av mörkret kunde författarna inte 

se deltagarna på filmen och observationen fick avbrytas. 

 

Analys  

Författarna valde att använda den kvalitativa innehållsanalysen då den kan användas för att 

granska och tolka text från till exempel anteckningar, observationer och videofilmer 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Vid analysarbetet har författarna eftersträvat att påbörja 

analysen fortlöpande, då det är en fördel att göra analysen när observationen finns kvar i 

färskt minne. Anledningen till detta är att författarna ska ha ett ”levande” förhållande till 

textmaterialet (Patel & Davidsson, 2011).  

Författarna började samla ihop all text från observationerna från båda verksamheterna. Texten 

innehöll allt som framkom under observationerna, exempelvis vad arbetsterapeuterna 

informerade författarna om (utan att författarna ställt frågor), arbetsterapeuternas dialog 

mellan klienterna och alla olika yrkesgrupper, samt arbetsterapeuternas handlande under 

behandlingstillfället. Det blev totalt 47 sidor text som innehöll anteckningar från 

observationerna och från observationsfilmerna. Därefter läste författarna igenom texten för att 

skapa en helhetsbild och finna domäner. En domän är olika delar av texten som tillhör samma 

område. Författarna reflekterade tillsammans över textens huvudsakliga innehåll. Författarna 

fokuserade på innehållet som gick att koppla till studiens syfte, hitta likheter och olikheter och 

sedan beskriva variationerna (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Författarna delade in 

texten i meningsenheter. Meningsenheter är den del av texten som är meningsbärande. De kan 

bestå av några ord, meningar eller hela stycken med text. Meningsenheterna kondenserades 

vilket innebär att texten görs kortare, genom att det centrala i texten plockas ut. Sedan 

bildades koder. Koderna beskriver innehållet i en meningsenhet, mycket kort. Därefter 

formulerades kategorier, vilket är koder som har ett innehåll som liknar varandras. De 

kategorier som återkom flera gånger i texten och gick att koppla ihop innehållet i bildade 

teman. Varje tema namngavs med en egen rubrik utifrån textens innehåll (se tabell 1). 

Författarna har strävat efter att skapa en balans mellan citat och egna kommentarer i texten. 

Författarna valde ut de citat de ansåg vara lämpliga och förtydligar för läsaren om textens 

innehåll. Detta även för att ge läsaren möjlighet att bedöma trovärdigheten av författarnas 

tolkning av datamaterialet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008; Patel & Davidsson, 2011).  
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Tabell 1: Översikt av exempel på kvalitativ innehållsanalys. 
Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Kategori Tema 

AT går fram till 

hästens vänstra 

sida, lägger ena 

handen på klientens 

ländrygg. Hästen 

börjar trava. 

Klienten sitter ned. 

Det skumpar 

mycket. AT håller 

sin ena hand på 

klientens rygg och 

den andra på 

klientens vänstra 

lår.  

AT håller sina händerna på 

klientens rygg och lår när hästen 

och klienten travar. 

AT stödjer 

klientens 

kropp  med 

sina händer  

AT stödjer 

klienten fysiskt 

AT använder 

stöd och 

hjälpmedel 

Klienten kliver upp 

på rampen. AT 

stödjer klienten på 

vänstra sidan. De 

går upp på rampens 

trappsteg, ett i 

taget, tills de är 

uppe. AT släpper 

klienten, som tar 

tag i sadeln på 

hästen. Klienten 

försöker slänga 

över sitt högerben 

över hästens rygg 

men det går inte. 

AT lyfter klientens 

högra ben, och över 

hästens rygg. 

Klientens sätter sig 

lugnt och smidigt 

ner på hästen.  

Klienten går upp på rampen och 

AT stödjer klientens kropp med 

sina händer. Klienten får stöd av 

AT när han/hon har problem att 

lyfta sitt ena ben över hästen, när 

han/hon ska sitta upp på hästen. 

Klienten sitter 

upp på hästen 

med hjälp av 

en ramp och 

AT stödjer 

klientens 

kropp med 

sina händer.  

AT använder  

sig själv som 

fysiskt stöd och 

ramp som  

hjälpmedel 

AT använder 

stöd och 

hjälpmedel 
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Resultat  

Arbetsterapeutens roll vid behandlingstillfället kan se olika ut   

I analysen av observationerna framkom en skillnad mellan de två verksamheterna vad gäller 

arbetsterapeutens roll i förhållande till andra yrkeskategorier som medverkar vid ridterapin. 

Inom båda verksamheterna samarbetade arbetsterapeuterna med flera olika yrkesgrupper 

under behandlingstillfället. Däremot skilde det sig åt vad gäller vilken typ av yrkesgrupp som 

arbetsterapeuterna samarbetade med och på vilket sätt. I verksamhet (A) hade 

arbetsterapeuten huvudansvaret över behandlingstillfället och ett samarbetade med ridlärare 

och medhjälpare (personer utöver de deltagande yrkeskategorierna). Medhjälparna hjälpte till 

vid upp och avsittning samt ledde hästarna vid behov. Dialog hölls kontinuerligt mellan 

arbetsterapeut och övriga yrkesgrupper under behandlingstillfället. I verksamhet (B) hade 

ridläraren huvudansvaret vid behandlingstillfället och samarbetade med arbetsterapeut, 

sjukgymnast och personlig assistent. Inom denna verksamhet pågick ingen dialog mellan 

arbetsterapeut och övriga yrkesgrupper vid behandlingstillfället. Ridläraren gav instruktioner 

till de övriga yrkesgrupperna. I båda verksamheterna observerades att det gemensamma 

huvudsakliga samarbetet mellan de olika yrkesgrupperna skedde när klienten skulle sitta på 

och av hästen. 

 

Arbetsterapeuten använder sig av stöd och hjälpmedel 

Arbetsterapeuterna inom båda verksamheterna använde både fysiskt och psykiskt stöd samt 

hjälpmedel för att underlätta för sina klienter. Vanligast skedde det fysiska stödet på båda 

verksamheterna i form av att arbetsterapeuten stödjer klientens kropp med händerna och 

reglerar klientens sits. Det psykiska stödet skedde i form av muntlig feedback och 

uppmuntran. Arbetsterapeuterna använde flera olika hjälpmedel. Ett hjälpmedel som användes 

var anpassade specialtyglar i syfte att ge bättre grepp. Ett annat hjälpmedel som användes var 

en voltigejord (kraftigt läderrem, som sätts runt hästens rygg och buk) med handtag, som 

användes som stöd åt balansen för klienterna. Andra hjälpmedel som användes var en taklift, 

sele, ramp och pall. Dessa hjälpmedel användes under på och avsittning vid behov.  

Följande observationsanteckning visar exempel på hur arbetsterapeuten kan stödja klienten 

fysiskt vid behov: 

 

”Arbetsterapeuten går sedan fram till en av hästarna, tillsammans med övrig personal som 

står runt om hästen. Arbetsterapeuten står på höger sida om hästen. Arbetsterapeuten tar ur 

klientens vänstra fot ur stigbygeln. Lägger vänster hand på klientens lår. Lägger höger hand 

på klienten midja. Klienten slänger över höger ben över hästens rygg. Arbetsterapeuten håller 

klienten på sidorna om midjan när klienten glider av hästen, Arbetsterapeuten står bakom 

klienten. Släpper sedan klienten men står kvar nära, bakom klienten.”  

 

Genom sitt bemötande kan arbetsterapeuten påverka klienternas upplevelse av 

aktiviteten  

Arbetsterapeuterna kan använda flera aspekter av sitt bemötande för att påverka klienternas 

upplevelse av aktiviteten. Arbetsterapeuterna i båda verksamheterna anpassade nivån efter 

klienterna, då de till exempel ändrade svårighetsgraden i övningen beroende på individens 

nivå. Vad gäller sättet att föra dialog kunde författarna se att arbetsterapeuten vid verksamhet 

(A) ibland uppmuntrade klienterna till att berätta om sin upplevelse av den pågående eller 

nyss genomförda övningen. I verksamhet (B) uppmuntrade arbetsterapeuten klienterna att 

berätta om sin upplevelse av övningen i slutet av behandlingstillfället. 
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Detta är ett exempel på en situation där arbetsterapeuten använder sitt förhållningssätt för att 

skapa en positiv upplevelse av aktiviteten. Uppgiften var att klienterna skulle få hästen att gå 

tio steg och sedan stanna. Arbetsterapeuten ger positivt gensvar trots att resultatet inte blir 

enligt instruktionerna: 

 

”En klient skrattar och säger ”Haha! Nu blev det lite fel här!” ”Hur många blev det?” 

Frågar arbetsterapeuten, tittar på klienten och ler. ”Nu tror jag du tog tjuge steg hörru!” 

Säger klienten till sin häst och skrattar. ”Han kanske tog korta steg. Säger arbetsterapeuten 

och skrattar”. De fortsätter att skratta en stund.” 

Även detta exempel ger arbetsterapeuten ett positivt gensvar:  

 

”Arbetsterapeuten ler och skrattar lågt tillsammans med en klient vars häst som går bredvid 

bommarna istället för över. Båda ler ”.  

 

I båda verksamheterna försökte arbetsterapeuterna ibland leda in klienterna till svaret på olika 

frågor. Detta medförde att arbetsterapeuterna inte lät klienten få tid på sig att svara på frågan, 

utan fortsatte leda in dem eller svarade själv på den ställda frågan. Detta bidrog ibland till att 

klienten inte fick möjlighet att svara själv.  

 
Tydliga förklaringar leder till förståelse 

Arbetsterapeuterna kan förklara övningarna och ge bekräftelse och beröm till klienterna på 

olika sätt. Vid verksamhet (A) gav arbetsterapeuten muntliga instruktioner och visade genom 

att gestikulera och visualisera hur övningen skulle genomföras. Efter en första genomgång av 

övningen repeterade arbetsterapeuten övningen. Författarna upplevde att arbetsterapeutens 

sätt att muntligt förklara och visa med kroppen hur övningen skulle genomföras medförde att 

förklaringen blev väldigt tydlig då klienterna både kunde se och höra hur övningen skulle 

genomföras. I verksamhet (B) förklarade arbetsterapeuten övningen för klienterna genom att 

ge muntliga instruktioner. Författarna observerade då att klienterna ibland upplevde 

förklaringen som otydlig, eftersom de upprepade gånger ställde följdfrågor om hur de skulle 

genomföra övningen. I verksamhet (A) bekräftade, berömde och förklarade arbetsterapeuten 

för klienterna varför något var bra. Arbetsterapeuten förklarade således syftet med berömmet. 

I verksamhet (B) bekräftade och berömde arbetsterapeuten klienterna. Ingen förklaring eller 

återkoppling skedde om varför berömmet gavs.  

 

Arbetsterapeuten utbildar medhjälpare  

Det varierade inom verksamheterna vad det gäller utbildning av medhjälpare. I verksamhet 

(A) informerade arbetsterapeuten att en central del var att utbilda medhjälparna som deltar vid 

behandlingstillfället. Då får medhjälparna kunskap om situationer som kan uppstå vid 

ridterapi, om hästarna och olika funktionsnedsättningar. Vid verksamhet (B) såg författarna 

inte att medhjälpare deltog vid behandlingstillfället. Arbetsterapeuten blev då tvungen att 

fokusera på att leda hästen istället för att observera klienten vid ett flertal tillfällen. Det 

framgick vid observationen genom att arbetsterapeuten informerade att det ibland deltog 

medhjälpare vid behandlingstillfället. Medhjälparna hade inte fått genomgå någon form av 

utbildning. 

 

Arbetsterapeuten kan följa upp och summera behandlingstillfället på olika sätt 

Arbetsterapeuterna hade olika sätt att avsluta behandlingstillfället. I verksamhet (A) hade 

arbetsterapeuten en individuell genomgång på dagens övningar, samt gav klienterna 
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kommentarer och tips på övningar som de kunde genomföra hemma. I verksamhet (B) hade 

arbetsterapeuten ingen individuell genomgång med klienterna. Det genomfördes enligt 

uppgift från arbetsterapeuterna en gemensam summering av dagens övningar i gruppen under 

en fikastund.  

Diskussion  

Metoddiskussion   

Författarna har inspirerats av grundad teori vid datainsamlingen, där anses att materialet ska 

samlas in så förutsättningslöst som möjligt. Detta är något författarna har försökt att 

eftersträva i arbetet. Författarna är dock medvetna om att deras förförståelse om ämnet och 

deras urskiljningsförmåga, antagligen påverkat hur de sållat i observationerna på det de ansett 

haft betydelse för deras syfte och därigenom i deras anteckningar (Johansson, 1999; Patel och 

Davidsson, 2011; Thurén, 2007). Hartman beskriver enligt Glaser att det inte är ett problem 

att författaren inte antecknar allt som sker vid observationen, eftersom han anser att det är 

bättre att utveckla en sensibilitet för vad som är viktigt i observationerna. Om författaren 

antecknar allt kan det istället skapa irrelevanta fakta för arbetet (Hartman, 2001).  

I arbetet har författarna strävat efter att stärka reliabiliteten genom att båda författare 

observerat samma aktuella behandlingstillfällen, samt använt anteckningar och filminspelning 

vid observationerna. De överensstämmelser som framkommer mellan dessa två registreringar 

av observationerna kallas för interbedömarreliabilitet (Patel & Davidsson, 2011).  

Författarna placerade sig på läktaren i ridhusen där deltagarna hade möjlighet att se dem. 

Författarna har försökt vara så osynliga som möjligt, detta för att inte påverka 

händelseförloppet. Trots att författarna haft detta i åtanke, kan observationerna och 

filminspelningarna påverkat klienternas handlande och reaktioner under 

behandlingstillfällena. Arbetsterapeuten kan också ha blivit påverkad av författarnas närvaro. 

Om klienterna skulle påverkas av författarnas närvaro skulle det kunna medföra att de 

uppträder på ett sätt som de inte brukar. Detta skulle även kunna ha till följd att 

arbetsterapeuten blir påverkad av situationen och agerar på ett annat sätt än han/hon brukar 

(Patel & Davidsson, 2011). Författarna upplevde dock inte att arbetsterapeuterna eller 

klienterna besvärades av författarnas närvaro. Eftersom författarna beslutade att den ena 

författaren skulle anteckna observationen, medan den andra filmade observationen, uppstod 

problem vid datainsamlingen. Författaren som filmade hade ibland svårt att höra vad 

arbetsterapeuterna sa på grund av störningsmoment, som högljudda åskådare. Då en av 

författarna antecknade och befann sig närmare arbetsterapeuterna, kunde författaren tydligare 

höra vad han/hon sa. Där uppstod ytterligare ett problem. Författaren som antecknade vände 

ibland bort blicken för att anteckna, vilket medförde att författaren ibland gick miste om data. 

Då observationen även filmades, fångade kameran det som den ena författaren gick miste om. 

Dessa kombinerade sätt gjorde att författarna inte förlorade någon data vid observationerna.  

Författarna har lagt vikt vid att beskriva hela forskningsprocessen, samt använt olika 

datainsamlingsmetoder för att studera samma fenomen. Det har bidragit till att validiteten 

stärkts i arbetet. Om datainsamlingen kompletterats med intervjuer hade studiens resultat sett 

annorlunda ut. Författarna hade då kunnat få en djupare inblick i arbetsterapeuternas arbete 

genom att få ta del av deras och klienternas tankar om och upplevelser av 

behandlingsmetoden ridterapi.  

Avslutningsvis tycker författarna att det har varit intressant och roligt att inspireras av 

grundad teori. Författarna har velat bidra med ny kunskap om ämnet ridterapi och därigenom 

har grundad teorin varit vägledande i arbetet. Författarna tycker att det har fungerat väl att 

använda den kvalitativa innehållsanalysen vid analysarbetet. Analysmetoden har både 
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underlättat bearbetningen och gett en tydlig struktur i arbetet. Det har varit väldigt 

stimulerande och tilltalande att som författare ha friheten att kunna tolka, bearbeta och se 

olika teman växa fram ur textmaterialet.    

 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att beskriva hur arbetsterapeuten arbetar med ridterapi. Ett viktigt fynd 

i studien är att arbetsterapi inom ridterapi kan se mycket olika ut. Arbetsterapeuternas roll och 

arbetssätt för att påverka aktiviteten ridning skilde sig i hög grad åt mellan de båda 

verksamheterna. Detta tror författarna kan bero på att det inte finns någon litteratur som 

innehåller tydliga riktlinjer för hur en arbetsterapeut kan planera ett behandlingstillfälle med 

interventionen ridterapi. I resultatet framgick det att arbetsterapeuterna samarbetar med andra 

yrkesgrupper, exempelvis sjukgymnast och ridlärare under ett behandlingstillfälle. Utifrån 

observationerna upplevde författarna att då samarbetet mellan arbetsterapeuten och de andra 

yrkesgrupperna ibland brister, bidrar det till att osäkerhet skapas i både yrkesgrupperna och 

hos klienterna. Osäkerheten framträdde genom att de medverkande yrkesgrupperna ibland inte 

visste vem som ska göra vad, då ingen dialog fördes dem emellan. Klienterna påverkades 

eftersom de inte visste vilken person de skulle ta instruktioner ifrån. Då personerna istället 

samarbetade och förde en dialog mellan varandra, upplevde författarna att de skapades en god 

stämning bland yrkesgrupper och klienter.  

Författarna anser att det är viktigt att alla yrkesgrupperna i teamet förstår både sin egen och de 

andra professionernas arbete och roll, så att missförstånd kan undvikas dem emellan. Saknas 

förståelse för varandras professioner kan det påverka behandlingstillfället och därmed vården 

för klienterna. Då yrkesprofessionerna känner trygghet i sitt teamarbete kan det leda till ett 

bättre samarbete i gruppen och fokus kan ligga på den klientcentrerade vården där alla 

yrkesgrupper är lika viktiga.  Författarnas reflektioner kan även kopplas till Millhouse-

Flouries (2004) vetenskapliga artikel där hon poängterar att behandlingen bör baseras på ett 

samarbete mellan olika yrkesgrupper för att göra nyttan för klienten så optimal som möjligt.  

Arbetsterapeuterna individanpassade nivån på övningarna i behandlingstillfället samt 

anpassade hjälpmedlen utifrån varje klients unika behov. Detta visade att arbetsterapeuterna 

bemötte klienterna som unika. Klienterna kunde då delta i samma behandlingsgrupp, trots att 

de befann sig på varierande individuella nivåer. Detta arbetssätt stöds av den teoretiska 

modellen CMOP, eftersom en central del inom modellen är att arbetsterapeuten ska vara 

klientcentrerad (Townsend, et al. 2002; Kielhofner, 2004)  

Resultatet visade att arbetsterapeuterna hade olika sätt att förklara hur övningarna skulle gå 

till för klienterna. Att ge muntliga instruktioner, visa med kroppen genom att gestikulera och 

visualisera, samt repeterar förklaringen var tillvägagångssätt som ledde till att klienten 

uppfattade instruktionen tydlig. Detta är aspekter som även Hilmarsson (2010) skriver att det 

bör läggas vikt vid, för att instruktionen ska bli tydlig för mottagaren. Arbetsterapeuterna 

försökte ibland leda in klienterna till svaret på olika frågor, samt inväntade sällan ett svar från 

klienten, utan svarade istället åt klienten. Detta medförde att klienten begränsades att 

självständigt få uttrycka sin upplevelse av situationen. Skulle däremot arbetsterapeuten 

invänta klientens svar och låta denne själv få beskriva sin upplevelse, skulle bemötandet 

mellan arbetsterapeuten och klienten kunna förbättras (Hilmarsson, 2010).  

I resultatet framgick det att arbetsterapeuterna bekräftar och berömmer sina klienter under 

behandlingstillfället. Dessa två aspekter anses vara bidragande faktorer till att klienterna 

motiveras och därigenom får en ökad självkänsla och självförtroende (Millhouse-Flourie, 

2004; Debuse et al, 2009). Därför anser författarna att det är viktigt att arbetsterapeuten ger 

återkoppling och talar om syftet med berömmet, så att behandlingen blir klientcentrerad 



12 

 

(Hilmarsson, 2010).  

Båda verksamheterna som författarna observerade hade någon form av uppföljning och 

summering i slutet av behandlingstillfället. Den ena verksamheten (A) genomförde detta 

individuellt med klienterna. Den andra verksamheten (B) genomförde summeringen av 

dagens övningar i grupp under en gemensam fikastund. Författarna tror att en kombination av 

dessa olika strategier, genom att ha uppföljning individuellt och i grupp med klienterna skulle 

vara det optimala. Fokus ligger då på relationen mellan arbetsterapeuten och klienterna samt 

vad som klienterna anser vara meningsfullt i aktiviteten ridning. Gruppen stärks eftersom alla 

i gruppen får komma med egna förslag till att lösa problem, exempelvis diskutera om 

svårigheter om ridterapin, och då kan gruppsamhörigheten öka eftersom det ges möjlighet till 

utvecklingssamtal i gruppen för att diskutera gruppens behov av utveckling under 

behandlingstillfällena med ridterapi (Hilmarsson, 2010).   

Dessa centrala aspekter kan även kopplas till modellen CMOP, som bidrar till att 

arbetsterapeuten tillgodoser klienternas behov, samt ökar tryggheten och samhörigheten i 

gruppen (Kielhofner, 2004) 

Vid ett flertal tillfällen stödde arbetsterapeuterna klienternas kropp med sina händer, dock 

utan att förbereda klienterna på detta innan genomförandet. Att arbetsterapeuten stödjer 

klienterna vid behov anser författarna vara en viktig aspekt i deras arbete, eftersom det kan 

bidra det till att det skapar en trygghet för klienterna. Enligt hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763) beskrivs det att hälso- och sjukvård ska tillämpas med respekt för klienternas 

självbestämmande och integritet (Willow, 2004). Därav uppstår tankar hos författarna 

eftersom klienterna inte förbereddes innan genomförandet skedde av arbetsterapeuterna. 

Författarna anser att det är viktigt att arbetsterapeuterna frågar klienterna om lov och 

uppmärksammar dem innan genomförandet sker. Detta för att få klientens tillåtelse att stödja 

dennes kropp fysiskt och värna om klienternas integritet. 

Författarna anser att säkerhet är en mycket central del inom ridterapi då arbetsterapeuten inte 

bara måste ta hänsyn till klienten utan även hästen, då arbetsterapeuterna använder ett levande 

djur som komplement i en arbetsterapeutisk intervention.  

Vid verksamhet (A) låg tonvikten vid att utbilda deltagande medhjälpare med fokus på 

situationer som kan uppstå vid ridterapi, kunskap om hästarna och olika 

funktionsnedsättningar. Författarna anser att den kunskapen kan bidra till att 

arbetsterapeuterna kan fokusera på klienterna istället för på hästen. Det ger en ökad säkerhet 

genom att olyckor kan förhindras, samt att medhjälparna vet hur de ska agera om en olycka 

skulle inträffa. Detta är något författarna tycker är viktigt för att uppnå en så optimal säkerhet 

som möjligt inom denna arbetsterapeutiska intervention.  

Resultatet i studien kan kopplas till begreppet Therapeutic use of self där arbetsterapeuten 

strävar efter att inge ett förtroende exempelvis genom fysiskt stöd eller hjälpmedel och 

psykiskt stöd i form av feedback, bekräftelse och beröm, så att klienten känner tillit för 

arbetsterapeuten. Därigenom kan det ske ett ärligt samarbete mellan arbetsterapeut och klient, 

vilket bidrar till en klientcentrerad vård. Det centrala i begreppet är att arbetsterapeuten på ett 

medvetet sätt försöker skapa en avslappnad atmosfär så att klienten vågar delta i aktiviteten, 

där personen känner sig avslappnad och trygg och därigenom kan prestationsförmågan bli så 

optimal som möjlig (Sumsion, 1999). 

 

Generalisering och tillförlitlighet  

Författarna anser att det är centralt att studien har genomförts på ett så kvalitetsmässigt bra 

sätt som möjligt, för att den ska betraktas som trovärdig. Författarna har lagt vikt vid att 

försöka tydliggöra och beskriva arbetsprocessen. Detta gjordes för att läsaren ska kunna följa 
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med i arbetet på ett enkelt sätt, samt bilda sig en uppfattning om alla de val som författarna 

har gjort. Båda författarna har granskat och bearbetat det insamlade materialet utifrån det 

aktuella fenomenet. Då observationerna enbart skett inom två verksamheter inom samma län, 

anser författarna att generalisering inte är möjlig. Arbetsterapeuterna inom dessa 

verksamheter har varit oberoende av varandra. Trots detta observerades snarlika situationer 

inom båda verksamheter, och under analysarbetet framträdde gemensamma kategorier. 

Utifrån dessa aspekter skulle det vara möjligt att generalisera resultatet, då urvalet och 

mängden data är för liten, anser författarna att det inte går att generalisera resultatet. Läsaren 

får se resultatet som en första försiktig orientering inom ridterapi och en indikation på hur 

arbetsterapeuten arbetar under ett ridterapeutiskt behandlingstillfälle (Patel & Davidsson, 

2011; Pilhammar Andersson, 1996, se Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). 

 

Förslag till utvecklingsarbete och fortsatt forskning  

Det begränsade material författarna funnit om forskning kring ridterapi har främst handlat om 

att ridterapi setts som en fritidsaktivitet, sjukgymnasters arbete kring området och effekterna 

av ridterapin. Författarna anser därmed att fortsatt forskning om detta ämne bör inriktas mer 

på evidens som kan leda fram till rekommendationer för till exempel hur 

arbetsterapiprocessen kan se ut inom ridterapeutisk verksamhet. Detta för att både etablera 

denna behandlingsform, koppla vetenskapliga bevis till den samt skapa en ram och struktur 

för arbetsterapeuter att utgå ifrån. Trots att ridterapin idag är i ett utvecklingsskede, då 

samarbetet mellan hälso- och sjukvården och ridskolor i Sverige har ökat, anser författarna att 

det fortfarande behövs en vidareutveckling inom området för att belysa arbetsterapeutens roll 

vid interventionen ridterapi. Framtida studier om behandlingsformen ridterapi skulle också 

kunna fokusera på arbetsterapeuternas och klienternas upplevelser av behandlingsmetoden 

ridterapi, för att bidra med ytterligare ny kunskap inom ämnet. 

De förslag som formulerats ovan tror författarna kan möjliggöras genom ett samspel mellan 

empiriska studier om ridterapi, specifika arbetsterapeutiska instrument vid 

behandlingsprocessen för klienterna, samt att utforma gemensamma begrepp för verksamma 

arbetsterapeuter inom ridterapi. Dessa aspekter tror författarna kommer bidra till en teoretisk 

grund som i framtiden kan användas av arbetsterapeuter som ägnar sig åt denna 

behandlingsform.  

 

”Till häst får en person med rörelsehinder fyra friska ben i utbyte mot rullstolen, 

kryckkäpparna eller andra hjälpmedel. Ridningen kan många gånger ge livet en ny 

dimension.” - (Hagberg et al, 2010). 

Slutsats  

Arbetsterapeuter har olika sätt att påverka vad som händer under ett behandlingstillfälle med 

ridterapi. Verksamheterna som observerades i denna studie skilde sig mycket åt både var 

gäller både upplägg och i bemötande av sina klienter. Resultatet visade att arbetsterapeuterna 

hade olika förhållningssätt och sätt att framföra instruktioner på, samt använde hjälpmedel 

och samarbetade med andra yrkesgrupper. Arbetsterapeutens val i alla dessa faktorer 

påverkade hur behandlingstillfället utformades. 
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