
ÖREBRO UNIVERSITET 
Institutionen för juridik, psykologi och social arbete 
Socionomprogrammet  
Socialt arbete, C 
C-uppsats, 15 högskolepoäng 
Vt 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spegla mig! 
 

En kvalitativ studie om terapeuters perspektiv på hästunderstödd 
terapi för individer med psykisk ohälsa 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 
 

Sarah Luisa Balia 
Sarah Nilsson 

 
Handledare: Darun Jaf  



SPEGLA MIG! 

	  

2 

SPEGLA MIG! EN KVALITATIV STUDIE OM TERAPUTERS PERSPEKTIV PÅ 
HÄSTUNDERSTÖDD TERAPI FÖR INDIVIDER MED PSYKISK OHÄLSA 
Sarah Luisa Balia & Sarah Nilsson 
Örebro Universitet  
Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete  
Socionomprogrammet  
Socialt arbete, C  
C-uppsats, 15 högskolepoäng  
Vt 2014 
 

 
Sammanfattning 

 
Syftet med studien var att ta reda på vad i den hästunderstödda terapin som gör 
behandlingen unik och verksam för individer med psykisk ohälsa. Vidare var syftet att 
undersöka hur den hästunderstödda terapin kan öka välmående hos barn med psykisk 
ohälsa. En kvalitativ metod tillämpades genom semistrukturerade intervjuer med fyra 
terapeuter som bedriver hästunderstödd terapi. För att besvara syftet och analysera empirin 
utgick studien från tre teman och tre teorier. Studiens teman var vilken funktion hästen-, 
miljön- och terapeuten fyller i den hästunderstödda terapin, och teorierna var anknytning, 
mentalisering och empowerment. Forskning har även tillämpats för att berika vissa resultat 
och för att komplettera brister i teorier för att kunna analysera resultat. Studiens resultat 
visar att utifrån anknytning kan hästens funktion vara att främja anknytning mellan 
deltagare och häst samt att vara flexibel i relationen som skapas med deltagaren. Miljöns 
egenskaper kan bidra till att miljön fyller funktionen att uppmuntra deltagaren till att söka 
kontakt med terapeuten och andra människor, och därmed främja anknytning. Terapeuten 
fyller funktionen att hjälpa deltagaren att skapa relationer genom den hästunderstödda 
terapin. Utifrån mentalisering kan hästen fylla funktionen att spegla deltagarens affekter. 
Stallmiljön kan besitta funktionen att synliggöra deltagares känslor i behandlingsarbetet. 
Terapeutens funktion i behandlingen kan vara att avläsa sina hästars spegling för att förstå 
deltagare och underlätta relationsbyggandet. Utifrån empowerment kan hästen fylla 
funktionen att främja barnets motivation och maktposition i behandlingen. Miljöns 
funktion kan vara att gynna att det goda samtalet uppstår mellan terapeut och barnet, att 
möjliggöra olika stalluppgifter som kan anpassas till det enskilda barnets nivå samt hjälpa 
barnet att se sig själv i positiva sammanhang. Terapeutens funktion kan vara att stärka 
barnet och låta barnet inverka i behandlingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: hästunderstödd terapi, ridterapi, djurunderstödd terapi, psykisk ohälsa, 
anknytning, mentalisering, empowerment.   
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Abstract 

 
The aim of this study was to find out what in the Equine-Assisted Therapy that makes the 
treatment unique and effective for individuals with mental illness. A further aim was to 
study how the Equine-Assisted Therapy can increase the well being of children with 
mental illness. A qualitative approach was applied through semi-structured interviews with 
four therapists that practice Equine-Assisted Therapy. To answer the aim and analyse 
empirical the study was based on three themes and three theories. The themes of the study 
were which function the horse-, the environment- and the therapist fill in the Equine-
Assisted Therapy and the theories were attachment, mentalizing and empowerment. 
Research has also been selected to enrich some results and to complement the 
shortcomings of theories to analyse the results. The results of the study demonstrate that 
the horse's function may be to promote the bound between the participant and the horse, 
and to be flexible in the relationship that is created between participant and the horse. The 
characteristics of the environment may contribute to encourage the participant to seek 
contact with the therapist and other people, thought this environment promote the 
connection between the horse and the participant. The therapist fills the function of 
promoting that the participant should be able to build relationships in the Equine-Assisted 
Therapy. Through the theory of mentalizing the horse can perform the function to reflect 
the feelings of the participant in the therapy. The stable environment may possess the 
function to make the participant's feelings visible in the therapy work. The therapist's role, 
in the treatment, may be to read the horses mirroring to understand the participants and 
facilitate relationship building. Based on the empowerment, the horse can perform the 
function of promoting the position of child's power and promote the motivation of the child 
in the treatment. Environment's function may be to promote the good dialogue between the 
therapist and the child, to promote various tasks in the stable that can be adapted to the 
child's level and help the child to see themselves in a positive context. The therapist's 
function may be to reinforce the child and allow the child to have an influence in the 
treatment. For this reason, the child's well-being can increase. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Keywords: Equine-Assisted Therapy, Animal-Assisted Therapy, mental illness, 
attachment, mentalizing, empowerment.   



SPEGLA MIG! 

	  

4 

Innehållsförteckning 
INLEDNING ........................................................................................................................ 6 

SYFTE ................................................................................................................................... 7 
FRÅGESTÄLLNINGAR ........................................................................................................... 7 
STUDIENS RELEVANS FÖR SOCIALT ARBETE ......................................................................... 7 
MÅLGRUPP .......................................................................................................................... 8 

Psykisk funktionsnedsättning ......................................................................................... 8 
Psykisk ohälsa ................................................................................................................ 9 

BAKGRUND ........................................................................................................................ 9 
HISTORIK ............................................................................................................................. 9 
HÄSTUNDERSTÖDD TERAPI ................................................................................................ 10 
INTERNATIONELLA BEGREPP ............................................................................................. 12 
ARBETE MED BARN ............................................................................................................ 13 

TIDIGARE FORSKNING ................................................................................................ 14 
HÄSTAR ISTÄLLET FÖR ANDRA DJUR .................................................................................. 17 
BRISTER OCH FÖRTJÄNSTER I FORSKNING .......................................................................... 18 
ANKNYTNING, MENTALISERING OCH EMPOWERMENT ....................................................... 19 

TEORI ................................................................................................................................. 20 
ANKNYTNING .................................................................................................................... 20 
MENTALISERING ................................................................................................................ 21 
EMPOWERMENT ................................................................................................................. 21 

METOD .............................................................................................................................. 22 
FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN ............................................................................... 22 
KVALITATIV INTERVJU ...................................................................................................... 23 
INTERVJUGUIDE VID SEMISTRUKTURERAD INTERVJU ......................................................... 23 
URVAL ............................................................................................................................... 24 
ANALYSMETOD ................................................................................................................. 24 
TROVÄRDIGHET OCH TILLFÖRLITLIGHET ........................................................................... 25 

RESULTAT OCH ANALYS ............................................................................................ 25 
ANKNYTNING .................................................................................................................... 26 

Hästens funktion ........................................................................................................... 26 
Miljöns funktion ........................................................................................................... 28 
Terapeutens funktion .................................................................................................... 29 

MENTALISERING ............................................................................................................... 31 
Hästens funktion ........................................................................................................... 31 
Miljöns funktion ........................................................................................................... 32 
Terapeutens funktion .................................................................................................... 33 

EMPOWERMENT ................................................................................................................ 33 
Hästens funktion ........................................................................................................... 33 
Miljöns funktion ........................................................................................................... 35 
Terapeutens funktion .................................................................................................... 36 

SLUTSATSER ..................................................................................................................... 37 
DISKUSSION ..................................................................................................................... 39 

BEGRÄNSNINGAR OCH STYRKOR ....................................................................................... 39 
SLUTSATSER ..................................................................................................................... 40 
FRAMTIDA FORSKNING ...................................................................................................... 41 



SPEGLA MIG! 

	  

5 

REFERENSLISTA ............................................................................................................ 42 
BILAGA 1 – E-POST TILL INTERVJUPERSONER ................................................... 46 

BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE ..................................................................................... 47 
	  
	  
	  
	  

  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



SPEGLA MIG! 

	  

6 

Inledning 
	  
I maj 2014 lyder rubriken i Svenska dagbladet (SvD) att personer med psykisk ohälsa 
behöver vårt stöd (Pufendorfgruppen). I psykisk ohälsa inkluderas bland annat individer 
med depression, ångest, stress, bipolär sjukdom och neuropsykiatrisk sjukdomar såsom 
autism och ADHD (Socialstyrelsen, 2013). Denna grupp av individer blir stigmatiserade i 
samhället. I SvD framlyfts om de med psykisk ohälsa är mindre värda vad gäller nya 
behandlingar då till exempel forskningspengar från privata donatorer främst läggs på andra 
målgrupper. Det förekommer även självstigmatisering bland personer med psykisk ohälsa, 
då individerna ofta nedvärderar sig själva och har skamkänslor, vilket kan leda till att inte 
tillräckligt många söker professionell hjälp (Pufendorfgruppen, 2014). Enligt 
Socialstyrelsen (2013) har den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar ökat sedan 1990-
talet och mätningar från 2011 visar på fortsatt ökning. Uppskattningsvis lider runt 20 till 40 
procent av hela befolkningen av någon form av psykisk ohälsa. Cirka fem till tio procent 
av dessa har så pass allvarliga symtom att de behöver psykiatrisk behandling. Ökningen 
hos ungdomar har lett till att fler är i behov av psykiatrisk vård och att individers 
möjligheter till etablering i samhället har försämrats, då individer med psykisk ohälsa kan 
ha svårt att knyta relationer, tillgodogöra sig skolarbete och befinna sig på 
arbetsmarknaden. Över tid kan ökningen av psykiskt sjuka barn och ungdomar bli ett 
eskalerande folkhälsoproblem. Håkanson, Palmgren Karlsson och Sandgren visar 2008 att 
det är få terapeuter som bedriver hästunderstödd terapi i Sverige och att de är ojämnt 
fördelade. Hästunderstödd terapi inom området social behandlingsverksamhet finns i nio 
län/landsting i Sverige, Örebro län ingår inte i dessa. Utifrån antalet personer som lider av 
psykisk ohälsa och att den psykiska ohälsan kan leda till ett växande folkhälsoproblem i 
samhället kan det vara av intresse att studera området utifrån en alternativ behandlingsform 
som hästunderstödd terapi, i den aktuella studien. Dessutom är hästunderstödd terapi inte 
särskilt utbrett i samhället än, vilket är motiverande till att studera området.   
 
Under 1500-talet började människor anse att djur kan fylla en terapeutisk- eller 
socialfunktion (Serpell, 2011). Hästunderstödd terapi är en behandlingsform där ridning 
och aktiviteter med hästar används för terapeutiska ändamål. Begreppet hästunderstödd 
terapi har börjat ersätta det tidigare använda begreppet ridterapi för att betona att 
aktiviteterna inte enbart kräver att deltagaren sitter på hästryggen. Behandlingen är 
individanpassad för att möta upp till den enskildes behandlingsmål (Silfverberg & Tillberg, 
2011). Internationellt används flertalet begrepp för att beteckna när hästar används i 
behandling varav Equine-Assisted Therapy (EAT) är en benämning som kan likställas med 
hästunderstödd terapi. Det unika med användandet av hästunderstödd terapi är att 
behandlingsformen stimulerar deltagarens fysiska aktivitet, kognition, sociala interaktion 
och känslomässiga engagemang. Deltagaren får vistas i naturen och vara tillsammans med 
hästar. De olika stimulationsområdena gör att den hästunderstödda terapin kan tillämpas på 
flertalet behovsmål hos deltagaren. Hästunderstödd terapi är inte en egen terapiform i sig 
utan ett tillägg till terapeutens grundprofession. Flertalet yrkespersoner kan tillämpa den 
hästunderstödda terapin såsom sjukgymnaster, arbetsterapeuter, psykologer och 
socionomer. Rehabiliteringsområdet är idag det största inom hästunderstödd terapi 
(Silfverberg & Tillberg, 2011).  
 
Faktorer som lyfts fram i forskningen (se till exempel Cuypers, De Ridder & Strandheim, 
2010) är vilken funktion framförallt hästen fyller i den hästunderstödda behandlingen. 
Hästar speglar bland annat deltagares känslor och kan fungera som någon att knyta an till 
för deltagare med anknytningsproblematik (Bachi, 2013). Vissa studier belyser även den 
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omgivande stallmiljöns betydelse för att individer ska kunna uppnå sina behandlingsmål. I 
Bachi, Terkel och Teichman (2011) beskrivs naturen vara stressreducerande och icke-
hotfull, vilket hjälper individer att öppna sig och ta kontakt med sitt psykiska ”själv”. 
Brister i forskning kan vara att terapeutens funktion i den hästunderstödda behandlingen 
inte lyfts fram. Med utgångspunkt i forskningen kan det vara relevant att fokusera arbetet 
på hästens betydelse i behandlingen, då hästen kan tänkas fylla en viktig funktion och är en 
unik del av hästunderstödd terapi, och förutom hästen kan det vara intressant att lyfta fram 
stallmiljöns funktion. För att komplettera brister i forskning kommer även terapeutens 
betydelse i den hästunderstödda behandlingen att påvisas.  
 
I Socialtjänstlagen [SoL] (2001:453) 1 kap. 2 § definieras barn som varje individ under 18 
år. Flertalet internationella forskningar tillämpar den hästunderstödda terapin på 
målgruppen barn (se till exempel Bass, Duchowny & Llarbre, 2009; Holm et.al., 2013; 
Cuypers, De Ridder & Strandheim, 2010). Tidigare studier har belyst att det kan vara 
stärkande för barn att befinna sig högre upp när de sitter på hästryggen (Burgon, 2011), 
och att självkänslan kan öka genom den hästunderstödda behandlingen när deltagaren 
upplever frihetskänslor och ändrad identitet från klient till ryttare (Bachi, Terkel & 
Teichman, 2011). Utifrån det som forskning beskriver kan empowerment tänkas vara en 
naturlig del i behandlingen, därmed skulle det vara intressant att undersöka hur den 
hästunderstödda terapin kan verka stärkande barn med psykisk ohälsa i Sverige. 

Syfte 
	  
Syftet med studien är att ta reda på vad i den hästunderstödda terapin som gör 
behandlingen unik och verksam för individer med psykisk ohälsa. Vidare är syftet att 
undersöka hur den hästunderstödda terapin kan öka välmående hos barn med psykisk 
ohälsa. 

Frågeställningar 

• Vilken funktion kan hästen fylla i den hästunderstödda terapin? 
• Vilken funktion kan miljön fylla i den hästunderstödda terapin? 
• Vilken funktion kan terapeuten fylla i den hästunderstödda terapin? 

Studiens relevans för socialt arbete 

Det framkommer i Socialstyrelsen (2013) att den psykiska ohälsan ökar, främst bland barn 
och ungdomar, vilket kan medföra svårigheter i att en etablering i samhället äger rum hos 
dessa individer. Lundin och Mellgren (2012) anser att psykisk ohälsa kan förebyggas 
genom skyddsfaktorer, då skyddsfaktorer kan förhindra att en individ hamnar i riskzonen 
(Lundin & Mellgren, 2012). Skyddsfaktorer kan vara självtillit, goda relationer till vuxna, 
upplevelse av meningsfullhet samt hjälp att bearbeta svåra upplevelser. Skyddsfaktorerna 
kan även förebygga att psykisk ohälsa utvecklas till psykisk funktionsnedsättning. Att barn 
och/eller ungdomar befinner sig i riskzon innebär att det finns en ökad sannolikhet för att 
barnet eller ungdomen får någon form av problematik.  Olika former av riskfaktorer kan 
vara att barnet eller ungdomen har upplevt utanförskap, misshandel, psykiskt sjuka 
föräldrar eller svåra familjeförhållanden. Det är olika risk- och skyddsfaktorer som 
påverkar ifall ett barn eller ungdom kommer att få psykiska problem, vilket senare kan 
utvecklas till ett långvarigt problem som kan bli en psykisk funktionsnedsättning (Olsson 
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& Olsson, 2005). I forskning (Maujean, Kendall, Roquet, Sharp & Pringle, 2012) 
framkommer det att hästunderstödd terapi kan förbättra ungdomars självkänsla och 
självtillit. Vidare kan hästar vara en motivation till att vilja stärka relationen mellan 
ungdomen och hästen (Burgon, 2011) samt att relationen till hästen kan främja deltagarens 
relationsskapande till andra individer (Maujean et. al., 2012).  Forskning (Bachi, Terkel & 
Teichman, 2011) belyser även att självbild, tillit och självbehärskning kan förbättras hos 
ungdomar i riskzon. De resultat som forskning visar kan likställas med de skyddsfaktorer 
som Olsson och Olsson (2005) benämner. Därmed kan det tänkas att hästunderstödd terapi 
kan fungera som en skyddsfaktor genom att främja individers hälsa och därmed förhindra 
att problem förvärras. Studien har relevans för socialt arbete, mot bakgrund av att den 
psykiska ohälsan ökar i samhället samt utifrån att den hästunderstödda terapin kan ses som 
en skyddsfaktor, då studiens syfte är att belysa vad i den hästunderstödda terapin som gör 
behandlingen unik och verksam för individer med psykisk ohälsa och att undersöka hur 
behandlingen kan öka välmående hos barn med psykisk ohälsa. 
 
Hästunderstödd terapi bedrivs inte enbart av personer inom socialt arbete utan även av 
andra professioner, däremot är den hästunderstödda terapin inte särskilt belyst i Sverige. 
Det kan tänkas att studien har relevans även inom andra professionella fält, då flertalet 
professioner kan bedriva behandlingen. Studiens fokus ligger på målgruppen individer med 
psykisk ohälsa. Utifrån detta anses det att studien har relevans, i hög grad, inom socialt 
arbete då denna målgrupp ofta beaktas inom yrkesfältet när det utifrån Socialstyrelsen 
(2013) finns en social problematik som hänger samman med svårigheterna. Studien har 
dessutom relevans för socialt arbete då studiens belyser en alternativ behandlingsform.     

Målgrupp 

Psykisk funktionsnedsättning. Definition av psykisk funktionsnedsättning kan vara 
begränsning som bidrar till att en individ till följd av en skada inte är i stånd att genomföra 
en aktivitet inom de gränser som kan anses normalt. Begreppen funktionsnedsättning och 
handikapp används ofta för samma bemärkelse, men för sig självt är funktionsnedsättning 
inget handikapp utan det blir det vid de tillfällen individen är i en situation där denne finner 
svårigheter. Utifrån perspektiv ses funktionsnedsättning som en miljörelaterad problematik 
som inte beror på individers egenskaper (Lundgren, Sunesson & Thunved, 2014). Psykisk 
funktionsnedsättning kan definieras på följande sätt: 
 
     ”En person har en psykisk funktionsnedsättning om han eller hon har väsentliga svårigheter att utföra    
     aktiviteter på viktiga livsområden, och om dessa begränsningar funnits, eller antas att komma att bestå,  
     under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning” (SOU 2006:100). 
 
Definitionen lägger vikt på vilka konsekvenser individen kan få utifrån 
funktionsnedsättningar eller utifrån omgivningen (Lundin & Mellgren, 2012). I SoL 5 kap. 
7 § och 8 § beaktas målgruppen individer med psykisk funktionsnedsättning. I 7 § framgår 
det att:  
 
     ”Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande  
     svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.” 
  
5 Kap. 8 § lyder:  
 
     ”Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för människor med  
     fysiska och psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens  
     verksamhet på dessa områden. Kommunen skall planera sina insatser för människor med fysiska och  



SPEGLA MIG! 

	  

9 

     psykiska funktionshinder. I planeringen skall kommunen samverka med landstinget samt andra  
     samhällsorgan och organisationer.”  
 
De insatser socialtjänstlagen kan erbjuda har som syfte att individer med 
funktionsnedsättning kan leva som andra samt tillsammans med andra (Lundgren, 
Sunesson & Thunved, 2014). 5 kap. 8 § innebär att kommunerna har en skyldighet att ge 
information om vilken hjälp som kan erbjudas. Det är inte endast kommunerna som 
ansvarar för att erbjuda hjälp utan även Landstinget som ansvarar för att erbjuda bland 
annat habilitering enligt Hälso- och sjukvårdslagen. En undersökning visade att cirka 
19 500 individer med psykisk funktionsnedsättning får stöd av kommunen genom insatser 
(SOU, 2006:100).  
 
Psykisk ohälsa. Det finns en ökning av självrapporterad psykisk ohälsa bland främst 
kvinnor och unga vuxna och allt fler individer söker hjälp hos psykiatrin. (SOU 100:2006). 
Däremot är psykisk ohälsa ett övergående stadie medan psykisk funktionsnedsättning är 
varaktigt. Psykisk ohälsa, eller känslomässiga svårigheter som det också kallas, är en dold 
funktionsnedsättning som kan drabba alla åldrar samt pågå under olika lång tid. Psykisk 
ohälsa kan exempelvis vara ångest, depressioner, psykoser (Olsson & Olsson, 2005) eller 
bipolär sjukdom (Lundin & Mellgren, 2012). Enligt Socialstyrelsen (2013) inkluderas även 
självskadebeteenden och neuropsykiatriska sjukdomar såsom autismspektrumtillstånd och 
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) under begreppet psykisk ohälsa. 
Tillstånden faller bort från socialtjänstens kompetensområde om det inte finns en social 
problematik som hänger samman med svårigheterna. Autismspektrumtillstånd är en 
diagnos som oftast kvarstår hela livet. Den problematik som diagnosen kan innefatta är 
exempelvis svårigheter att uttrycka känslor eller kommunicera, brist på sunt förnuft, 
stresskänslighet, förmåga till social integration, kommunikation (Lundin & Mellgren, 
2012) samt att individen uppvisar återkommande stereotypa beteenden och intressen 
(Gabriels et al., 2011). De symtom som ADHD kan ge uttryck för är exempelvis 
impulsivitet och ouppmärksamhet. I bipolär sjukdom är de vanligaste symptomen mani, 
förhöjt stämningsläge, eller depressivitet, sänkt stämningsläge, vilket kan innebära att 
individen blir lättdistraherad, över aktiv, upplever känslor av hopplöshet eller nedstämdhet.  
 
Studiens fokus ligger på vilken funktion hästen-, miljön- och terapeuten fyller i den 
hästunderstödda terapin. Studiens målgrupp är inriktad på individer med psykisk ohälsa 
med problematik som ångest, depression, självskadebeteenden, bipolär sjukdom och 
neuropsykiatriska sjukdomar. Individerna i studien kommer främst att benämnas som 
deltagare. En del av studien kommer även att lägga ett särskilt fokus på målgruppen barn 
med psykisk ohälsa. Med barn avser vi enligt Socialtjänstens definition i 1 kap. 2 §, 
individer under 18 år. Under tidigare forskning kan skillnad uppstå mellan barn och 
ungdomar, beroende på om forskningarnas fokus främst har legat på yngre barn eller äldre 
barn. Gränsen mellan dessa är ungefär där tonåren början.         

Bakgrund 

Historik 

Människor och djur har under lång tid interagerat med varandra, men det är på senare tid 
som djur anses fylla en terapeutisk funktion. Ett av de äldsta arkeologiska fynden som 
påvisar det starka känslomässiga banden mellan människor och djur, påfanns för 11 000 till 
14 000 år sedan, när tama varghundar hittades begravna tillsammans med människor som 
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indikerade på en stark relation. Synen på att relationen till djur kan användas för 
terapeutiska- eller socialamål kom under tidigmoderna tiden (Serpell, 2011). Hästar och 
människor har i alla tider varit samarbetspartners både under krig och fred (Trætteberg, 
2006). Användningen av hästar och ridning förekom under de gamla grekernas tid i tron på 
att bota sjukdomar (Lanning & Krenek, 2013). Den första systematiska studien av 
terapeutisk ridning rapporterades 1875 när läkaren Chassaign drog slutsatsen att ridning 
var hjälpfullt i behandling av vissa typer av neurologiska paralyser, då han noterat vissa 
förbättringar i balans, hållning och rörelser (Lanning & Krenek, 2013). Efter andra 
världskriget blev det populärt att använda hästar som arbetspartners för att uppnå 
terapeutiska mål. Utveckling skedde av program där hästar medverkade och hjälpte 
skadade soldater att öka deras kroppsliga kontroll, genom att främja kopplingen mellan 
hjärna och kropp. Hästar användes även för att hjälpa barn som överlevt polio för att 
förbättra barnens muskler och balans (Freund, Brown & Buff, 2011). Däremot 
uppmärksammades inte terapeutisk ridning förrän 1952 när ryttaren Madame Lis Hartel 
vann sin första OS-medalj i dressyr efter att tidigare varit rullstolsbunden på grund av polio 
(Gabriels et. al, 2007). Hon blev en inspirationskälla världen över för många individer med 
funktionsnedsättning. Terapeutisk ridning spreds från Danmark, Norge och England till 
USA och Kanada (Trætteberg, 2006). Programmen för de skadade soldaterna och barnen 
som överlevt polio blev en succé och ledde till att organisationer grundades i USA under 
1960-talet, såsom North American Riding for the Handicapped Association (NARHA). 
Med åren har bland annat organisationen NARHA utvecklat certifierad och licenserade 
program för instruktörer och terapeuter som bedriver behandling med hjälp av hästar för att 
förbättra verksamheterna och etablera dem inom området hälsa (Freund, Brown & Buff, 
2011). Det finns tre nivåer av certifiering för terapeutiska ridledare. Exempelvis berör den 
avancerade nivån kunskaper inom områden som hästhantering, häst-människa-relation, 
ridundervisning, pedagogik och vetskap om funktionshinder (PATH International, 2012). 
NARHA bland andra organisationer har hjälpt till att etablera hästrelaterad terapi i USA 
(Freund, Brown & Buff, 2011). Ridterapi har sedan 60-talet används i USA för att förbättra 
kognitiva-, psykosociala- och fysiska funktioner bland individer med olika funktionshinder 
(Gabriels et. al, 2007). Hästunderstödd terapi har till en början endast varit en 
rehabiliterande insats för personer med fysiska funktionshinder internationellt och det är 
under de senaste decennierna som hästunderstödd terapi har fått en betydande roll inom 
psykoterapi och socialpedagogik (Håkanson, Palmgren Karlsson & Sandgren, 2008). I 
Sverige är ridsporten den största sporten för individer med funktionsnedsättning och 
ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning har haft någon form av kontakt med hästar 
(Silferberg & Tillberg, 2008). 

Hästunderstödd terapi  

På grund av att den hästunderstödda terapin är individanpassad finns det ingen generell 
modell för hur behandlingen ska bedrivas i Sverige (Silfverberg & Tillberg, 2011). 
Problematik som hästunderstödd terapi vänder sig till är olika former av funktionshinder 
såsom intellektuella, psykiska eller fysiska (Håkanson, Palmgren Karlsson & Sandgren, 
2008). De symtom som kan känneteckna intellektuell funktionsnedsättning kan vara brister 
inom den intellektuella förmågan hos en individ såsom kunna planera, tänka abstrakt och 
logiskt (American Psychiatric Association, 2013). Fysiska funktionsnedsättningar kan 
exempelvis innebära att en individ har problem med kroppens funktioner då det 
förekommer någon form av avvikelse vilket kan leda till att individen förlorar 
rörelseförmågan (Lagerkvist, 2012). Trots att det finns en stor tillgång till ridskolor i 
Sverige ligger Sverige efter i utvecklingen och användandet av hästunderstödd terapi trots 
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att terapin är gynnande för en stor målgrupp samt för individer som vill ha en alternativ 
behandling (Håkanson, Palmgren Karlsson & Sandgren, 2008). Fördelen med 
hästunderstödd terapi istället för andra behandlingsformer är att terapiformen kan koppla 
samman fysisk aktivitet, social interaktion, känslomässigt engagemang, kognitiva 
utmaningar och ge tillgång till att befinna sig i naturen samt vistas med djur (Silferberg & 
Tillberg, 2008). Hästunderstödd terapi har potential till att utvecklas till en fritidsaktivitet 
senare hos deltagaren då ridning är populärt bland personer med och utan problematik 
(Håkanson, Palmgren Karlsson & Sandgren, 2008). Hästunderstödd terapi kan dessutom 
verka pedagogisk för individer med psykisk ohälsa då deltagaren kan få den individuella 
hjälp denne behöver för att klara av att hantera en viss situation samt få den stimulans som 
behövs för att våga möta nya utmaningar (Trætteberg, 2006). När individen sitter på 
hästryggen blir denne aktiv eftersom det ständigt sker kommunikation med hästen, vilket 
kan öka motivation och spänning. Genom att individen är aktiv stimuleras inlärningen och 
koncentrationen, dessutom kan detta förhindra att individen tänker på andra saker 
(Silferberg & Tillberg, 2008).  
 
     ”Koncentrationen blir bättre av att man har ridit: att man kan ta in intryck och göra olika saker samtidigt    
     och samla ihop det som händer där uppe. Tankarna är helt och hållet på ridningen” (Silferberg & Tillberg,   
     2008). 
 
Hästunderstödd terapi bedrivs idag inom de flesta länder runt om i världen i varierande 
omfattning (Håkanson, Palmgren Karlsson & Sandgren, 2008). Ofta bedrivs 
verksamheterna privat. Det vanligaste är att samarbete sker mellan terapeut för 
hästunderstödd terapi och en hästägare eller ridskoleverksamhet, vilket även gäller i 
Sverige. I Sverige förekommer det även samarbete mellan privatägda hästar och offentlig 
vård. Det finns länder där verksamheterna inte bedrivs privat som exempelvis i Tyskland 
där hästunderstödd terapi är en del av sjukhusets psykiatriska och neurologiska 
behandlingsutbud sedan cirka 20 år tillbaka i tiden (Håkanson, Palmgren Karlsson & 
Sandgren, 2008). 
 
Internationellt är det olika nationella organisationer för hästunderstödd terapi som har 
utvecklat utbildningar inom detta område för flertal yrkesgrupper (Håkanson, Palmgren 
Karlsson & Sandgren, 2008). Genom olika projekt som exempelvis EU- projektet Pegasus 
strävas det att åstadkomma en internationell gemensam grund för utbildningens 
utformande och standard. Ett mål är även att säkerhetsställa seriösa verksamheter och 
utövare samt utveckla evidensbaserad vård. I dagsläget finns det ingen formell utbildning i 
Sverige till att bli terapeut för hästunderstödd terapi, tillskillnad från andra länder i världen 
(Håkanson, Palmgren Karlsson & Sandgren, 2008). Det krävs en kandidatexamen i 
vårdvetenskap, socialt arbete, medicinsk vetenskap eller motsvarade för att kunna studera 
hästunderstödd terapi i Sverige (Silferberg, 2014). Generellt sätt har utbildningar som 
finansieras offentligt endast existerat i ungefär tre år. De regelverk som står till grund för 
att ha rätt att bedriva vård och behandling i Sverige är främst Hälso- och sjukvårdslagen 
[HSL] (1982:763), Lag om Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område [LYHS] 
(1998:531) och Socialtjänstlagen.  
      
På grund av brist på forskning som säkerställer hur tillgängligheten till hästunderstödd 
terapi ser ut i Sverige och om terapin kan erbjudas över hela landet har Håkanson, 
Palmgren Karlsson och Sandgren (2008) försökt kartlägga verksamheterna. De lyfter fram 
att det finns behov av att utöka förekomsten av behandlande verksamheter med 
hästunderstödd terapi i samhället, då verksamheterna är få och ojämnt fördelade. 
Konsekvenser blir att alla individer som önskar behandlingsformen inte kan få den inom 
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sitt län idag. Studien påvisar att det finns 97 identifierade verksamheter i Sverige som 
använder sig av hästar i behandling vad gäller verksamheter som daglig-, medicinsk- och 
social behandlingsverksamhet (Håkanson, Palmgren Karlsson & Sandgren, 2008). 
Behandlingsverksamheter i sammanhanget definieras utifrån att behandlaren har ett yrke 
som kräver legitimation eller motsvarande och har ett självständigt behandlingsansvar. De 
hästunderstödda verksamheterna går under tillsynsmyndigheterna Socialstyrelsen, som 
inriktas på vård och behandling av människor, samt Länsstyrelserna, som används för 
behandlingshem och socialt behandlingsarbete och utövar djurskyddskontroll. De 
hästunderstödda verksamheterna är utspridda i 19 olika län/landsting. Det är Hälso- och 
sjukvården som bedriver de flesta verksamheterna i länen/landstingen, vilka är medicinska. 
Inom social behandlingsverksamhet har det identifierats olika Hem för Vård och Boende 
(HVB) med hästunderstödd terapi i nio län/landsting. Det saknas därmed hästunderstödd 
terapi relaterad till social behandlingsverksamhet inom majoritet av länen, inklusive 
Örebro län. De målgrupper som har identifierats för den hästunderstödda terapins 
behandlingsverksamheter är barn och vuxna med neurologiska sjukdomar, barn- och 
vuxenpsykiatrins patienter, vuxna och ungdomar med särskilda behov samt primärvårdens 
patienter (Håkanson, Palmgren Karlsson & Sandgren, 2008). Neurologiska sjukdomar kan 
exempelvis vara Parkinson, Multipel skleros (MS) och Polio (World Health Organization, 
2006). Den målgrupp som har störst utbud av hästunderstödd terapi är barn och ungdomar 
inom habilitering. Fördelen med hästsektorn är att den har lätt att anpassa sin verksamhet 
efter behov vilket gynnar individer som har behöver en särskild anpassning. Genom att 
varje landsting upprätthåller och utvecklar en verksamhet kan det leda till en 
evidensbaserad vård som har möjlighet att erbjuda en alternativ vård för dem som inte kan 
ta del av den behandling som finns idag (Håkanson, Palmgren Karlsson & Sandgren, 
2008).  

Internationella begrepp  

Internationellt används flertalet begrepp för att beteckna när djur används som en del i 
individers behandling. Animal-Assisted Therapy (AAT) är en målinriktad insats där djur 
används för att klienten ska kunna uppnå individuella terapeutiska mål i behandlingen. 
Terapeuten som bedriver behandling med djur bör ha kunskap kring hur djuren ska 
integreras i behandlingen, till skillnad från terapeuter som inte använder sig av djur. 
Grundaren av AAT tros vara psykologen Dr. Boris Levinson som inkluderade sin hund för 
att underlätta behandling av klienter som var barn (Lentini & Knox, 2009).  
      
Det finns många definitioner som inriktas på hästrelaterade aktiviteter. Skillnader mellan 
begreppen beror oftast på graden av terapi som ingår i insatsen, och om ridkunskaper lärs 
ut eller inte till deltagaren (Pavlides, 2008). Ett av begreppen som grundar sig i AAT är 
Equine-Assisted Psychotherapy (EAP) som är en specialiserad form av psykoterapi där 
hästen används som ett terapeutiskt verktyg (Lentini & Knox, 2009). EAP kombinerar 
användandet av hästar, legitimerad terapeut och hästspecialist för att arbeta mot psykiska 
mål hos den enskilde klienten. EAP är till för alla människor och ingen tidigare erfarenhet 
av hästar krävs. Ridning behöver inte ingå i EAP, då aktiviteter huvudsakligen sker från 
marken, vilket även ökar säkerheten. Även Equine-Facilitated Psychotherapy/Learning 
(EFP/EFL) är en del av AAT. Hästarna används som medhjälpare för att möjliggöra 
lärande hos deltagare, där en viktig aspekt i insatsen är beröring (Trask, 2010). Hästarna 
som väljs ut ska fylla en terapeutisk funktion, då deltagaren ska få möjlighet att utveckla en 
djupare relation mellan häst och människa (Vidrine, Owen-Smith & Faulkner, 2002). 
Liksom traditionell psykoterapi inleds EFP med en bedömningsfas där mål sätts upp för 
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den terapeutiska relationen som grundar sig i observation av hur deltagaren relaterar till 
häst, miljö och terapeut. I Bachi (2013) framgår att det unika med EFP är att deltagaren 
kan vid sitt första möte med hästen uppleva intryck som är fysiska och beteendemässiga. 
Dessutom uppstår direkta reaktioner och interaktioner mellan deltagare och häst. 
Terapeuten kan genom detta få hjälp att se deltagarens arbetsmodeller och svårigheter. 
Pavlides (2008) beskriver att i Equine-Assisted Therapy (EAT) utformas specifika 
behandlingsmål för deltagaren, likasom i EAP. Hästarna är speciellt utvalda för att passa 
behandlingen och under insatstiden bör dokumentation genomföras. Therapeutic 
HorsebackRiding (THR) leds oftast av en tränad ridinstruktör som lär individer med 
funktionsnedsättning hur de kan kontrollera hästen genom grundläggande 
ridningsfärdigheter (Snider, Korner-Bitensky, Kammann, Warner & Saleh, 2007).  

Arbete med barn  

Barn är experimentella, vilket innebär att de har en acceptans gentemot hur deras livsvärld 
ser ut utan att analysera anledningen till det, och de har lätt att ändra sig till ett 
lösningsfokuserat perspektiv (Pichot & Coulter, 2006). Djur passar naturligt in i barns 
värld, vilket kan bero på att barn får lära sig tidigt att visa kärlek gentemot djur, och att 
koppla samman djur med positiva och lekfulla erfarenheter. Bilder av djur förekommer på 
många områden i barns liv, vilket kan vara kläder, sängkläder, böcker och filmer. De två 
sistnämnda kan även fylla funktionen att de ska lära barn om saker, såsom vad som är rätt 
och fel. Det är vanligt att leksaksdjur ges mänskliga egenskaper såsom ett gosedjur som 
pratar när man trycker på magen eller att ha kläder på djur. Allt som djur bidrar i barnets 
liv kan leda till att barnet associerar djur till trygghet, hem och lek. På grund av de positiva 
egenskaper som djur bidrar med för barn, är levande djur lämpligt att använda sig av i 
terapeutiskt syfte och terapeuten kan använda sig av att djur hjälper barn att lära sig saker 
(Pichot & Coulter, 2006).  
 
Studier har belyst hur de har gått tillväga i den hästunderstödda terapin vid arbetet med 
barn (se till exempel Ward et al., 2013; Bass, Duchowny & Llarbre, 2009; Gabriels et al., 
2011). Ward et al. (2013) tillämpade terapeutisk ridning under sammanlagt 18 veckor 
uppdelat i tre omgångar. Varje vecka fick deltagarna en teoretisk lektion och en praktisk 
lektion. Medan deltagarna inväntade att hela deltagargruppen var samlad kunde barnen få 
genomföra aktiviteter som bestod av beröring, borstning och ridning på en mekanisk häst. 
Andra förberedande aktiviteter inför att vara i kontakt med en riktig häst kunde bestå av att 
röra vid spån i stallet, hålla i ledningslina, placera mat i hästens foderhink och teoretiska 
lektioner. Utformandet av orienteringsaktiviteterna anpassades efter deltagarnas 
individuella behov för att de skulle känna sig trygga i situationen. Efter 
orienteringsaktiviteterna fick deltagaren göra iordning hästen inför ridningen. Första delen 
i ridning bestod av uppsittning och ridning under tystnad för att deltagaren skulle få känna 
in alla intryck. Nästa steg bestod av ridning under instruktion från ledaren. 
Ridningsfärdigheterna kunde handla om att deltagaren fick hjälp med att kontrollera hästen 
samt förbättra sin egen balans och hållning. Avslutningsvis fick deltagarna leka 
socialiserande lekar som följa John, där de skulle härma hästars rörelser på led. Barnen fick 
slutligen tid för att prata med hästarna och tacka dem (Ward et al., 2013). I en annan 
undersökning fick barnen terapeutisk ridning en gång i veckan i tolv veckor (Bass, 
Duchowny & Llarbre, 2009). Barnen hade ingen tidigare erfarenhet av hästrelaterade 
aktiviteter och flertalet barn hade tidigare genomgått konventionella behandlingar; 
arbetsterapi eller arbetsterapi kombinerar med språkterapi eller sjukgymnastik. Insatsen 
bestod av moment där deltagaren skulle sitta upp och sitta av sin utdelade programhäst 
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utifrån steg-för-steg instruktioner från ledaren. Nästa moment bestod av att deltagaren 
skulle värma upp sig själv inför ridningen. Ridningen var utformad så att den skulle 
stimulera deltagarnas sensoriska sökning, fin- och grovmotorik, balans och koordination. 
Övningarna grundade sig i att deltagaren skulle få träna sig i olika rörelsemoment och lära 
sig ridningsfärdigheter för att kunna kontrollera hästen, till exempel få hästen att starta-
skritta-trava-skritta-stanna med hjälp av kroppsliga rörelser och sedan i kombination med 
verbala kommandon för de deltagare som klarade av det. Efter detta fick deltagarna 
individuellt och i grupp, medan de satt på hästarna, genomföra olika lekar som fokuserade 
på sociala- och kommunikationsfärdigheter såsom bokstavslekar. Insatsen bestod även av 
hästskötselmoment. Barnen förstärktes även av verbalt och fysiskt genom kramar och high-
fives, av ledare (Bass, Duchowny & Llarbre, 2009). I en tredje studie (Gabriels et al., 
2011) fick barnen terapeutisk ridning en gång i veckan under tio veckor. Barnen delades in 
i tre olika grupper baserat på deras ridkunskaper och de blev tilldelade varsin häst. De 
enskilda tillfällena bestod även av upprepning av föregående färdighet som lärdes in och 
att lära in en ny färdighet som övades genom olika lekaktiviteter. Den terapeutiska 
ridningen pågick i grupper om tre till fyra personer. Varje lektion följde samma 
ordningsföljd för deltagarna: ta på sig hjälmen, vänta på sin tur, sitta upp på hästen, 
terapeutisk ridningsaktivitet, sitta av, göra i ordning hästen efter ridningen och ta undan 
utrustningen. Avslutningsvis fick deltagaren tacka hästen och säga hejdå (Gabriels et al., 
2011). 

Tidigare forskning 
 
Flertalet av hästars egenskaper liknar människors, vad gäller beteendegensvar och sociala 
strukturer, vilket fungerar som en spegel för klienten för att få inblick i en unik miljö som 
inte är hotfull (Schultz, Remick-Barlow & Robbins, 2007). Metoden kan främja klienten 
att lära sig om sig själv samt andra genom aktiviteter tillsammans med hästar, och genom 
efterföljande samtal får klienten möjlighet att bearbeta känslor, beteenden och mönster 
(Trask, 2010). Hästens styrka kräver respekt av klienten och kan framkalla rädsla. Genom 
att klienten övervinner rädslan och skapar en relation till hästen kan det hjälpa klienten att 
förbättra sitt självförtroende, relationsskapande och förmåga att lösa problem (Schultz, 
Remick-Barlow & Robbins, 2007). Metodens resultat kan ses direkt och på grund av 
metodens effektfullhet behöver inte EAP pågå under någon längre tid (Trask, 2010).  
 
Miljön runt hästar kan också vara gynnande för deltagare. Miljön hjälper deltagare att få en 
trygg bas att utgå ifrån och en säker hamn att komma tillbaka till när individen känner sig 
otrygg, miljön kan därför ses som ”hållande” för individen (Bachi, 2013). Förutom att 
deltagaren kan känna sig hållen genom hästar acceptans och icke-dömande förhållningssätt 
bidrar naturen kring hästar till hållandet då miljön främjar samförstånd och förtroende. 
Miljön i hästunderstödd terapi är stressreducerande vilket kan vara hjälpsamt för både 
terapeut och deltagare (Bachi, 2013). En individ som deltar i en behandling med hjälp av 
hästar där ridning sker utomhus kan därmed känna sig mer avslappnad i jämförelse med i 
en tionell behandlingsmiljö, som exempelvis kan ske på klinik (Bachi, Terkel & Teichman, 
2011). Detta kan i sin tur främja en upplevelse av öppenhet och frihet hos deltagaren, samt 
motverka den dagliga stressen vilket kan bidra till att klienten lyssnar mer på sitt inre jag. 
Det är viktigt att tänka på att behandlingen ska ske i en säker och öppen miljö både för 
hästens och individernas säkerhet. Det kan dock vara så att denna miljö inte är en lämplig 
miljö för alla individer, vilket då kan bli en brist i användandet av hästunderstödd terapi 
klinik (Bachi, Terkel & Teichman, 2011).  
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Forskning visar idag att det kan vara gynnande att använda sig av djur i behandling 
(Vidrine, Owen-Smith & Faulkner, 2002; Håkanson, Palmgren Karlsson & Sandgren, 
2008). Detta då det kan leda till att deltagaren upplever behandlingen som mindre hotande, 
vilket i sin tur kan leda till att deltagaren är mer positivt inställd till att kommunicera och 
dela med sig av sig själv (Vidrine, Owen-Smith & Faulkner, 2002). Det är rimligt att 
förvänta sig ett växande intresse för hälsofrämjande och behandlande verksamheter med 
djur och natur utifrån att det finns forskning som stödjer förekomsten av stress och 
livsstilsrelaterad ohälsa (Håkanson, Palmgren Karlsson & Sandgren, 2008). Silferberg & 
Tillberg (2008) belyser att djur används alltmer inom socialt arbete, rehabilitering och vård 
eftersom att djuren kan påverka individers hälsa positivt inom psykiskt, fysiskt och socialt 
välbefinnande. I Håkanson, Palmgren Karlsson & Sandgren (2008) framgår att genom 
vetenskapen om stress och livsstilsrelaterad ohälsa sker det ett ökande intresse för 
rehabiliterande insatser där vikt läggs vid aspekter som rörelsepåverkan, djurrelationer och 
naturkontakt, vilket hästunderstödd terapi besitter. Det finns även förutsättningar av att 
använda sig av hästar i terapi då denna terapiform har en bred tradition av behandlande 
verksamheter på grund av att den har existerat under en längre tid. Enligt forskning 
(Silferberg & Tillberg, 2008) kan hästunderstödd terapi ha relevans för människors 
välbefinnande och livskvalitet. Begreppen välbefinnande och livskvalitet definieras i denna 
forskning som möjlighet att utföra värdefulla handlingar samt som någon form av drivkraft 
som ger individer möjlighet att uppnå mål. 
 
Forskning pekar på att det är positivt att använda hästar i behandling som en form av hjälp 
istället för att endast använda sig av en mänsklig hjälpare (Selby & Smith-Osborne, 2010; 
Lanning & Krenek, 2013; Burgon 2011). Det kan bero på att hästar kan upplevas som goda 
lyssnare, intuitiva, inte dömande och förväntar sig inte något i gengäld tillskillnad från hur 
en mänsklig hjälpare skulle kunna agera. En individ som deltog i behandling med hjälp av 
hästar förklarade:  
 
     ”När du är med en häst ger de dig vänlighet och medkänsla och kärlek och de förväntar sig ingenting”    
     (Lanning & Krenek, 2013, författarnas översättning).   
 
Därmed kan egenskaper som hästar besitter gynna individers behandling. 
 
Forskning (Gabriels et al., 2011; Ward, Whalon, Rusnak, Wendell & Paschall, 2013; Bass, 
Duchowny & Llarbre, 2009) visar att positiva effekter kan uppstå när hästar används i 
behandling för barn diagnostiserade med autismspektrumtillstånd. En studie (Ward et al., 
2013) visar att barn kan förbättra sin sociala interaktion, förbättra sin sensoriska 
bearbetning och att svårigheter kopplat till autismspektrumtillståndet kan minska. Andra 
förbättringar kan beröra sensorisk integration, social motivation, riktad uppmärksamhet 
och koncentration (Bass, Duchowny & Llarbre, 2009). Slutligen visar forskning att 
autistiska barn kan förbättras i graden av irritabilitet, känslolöshet, stereotypa beteenden, 
hyperaktivitet, språkliga uttrycksfärdigheter, motorik, samt praktisk 
koordinationsplaneringsfärdighet genom terapeutisk ridning (Gabriels et al., 2011). I en 
studie genomförd av Holm et. al. (2013) fick föräldrar identifiera beteendemål för sina 
barn med autismspektrumtillstånd. Föräldrarnas mål var individuella då de grundade sig på 
det egna barnet, exempel på ett av målen var att ett barn skulle kunna följa instruktioner 
utan att de behövde upprepas. Ett annat mål innebar att barnet skulle utveckla metoder för 
att kommunicera med häst och instruktör. Studiens resultat visar att barn kan förbättras i 
flertalet av de föräldraidentifierade målen genom terapeutisk ridning.  
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Den terapeutiska ridningen kan även ge positiva effekter på barn diagnostiserade med 
ADHD (Cuypers, De Ridder & Strandheim, 2010). Studien visar att barn kan få förbättrat 
socialt rollbeteende, livskvalité och motorik. Barnen fick terapeutisk ridning både i grupp 
och individuellt, två gånger i veckan under åtta veckor. De fick inte ha tidigare erfarenhet 
av hästridning och blev tilldelade hästar utifrån personliga behov. Hästens rörelser används 
för att möta upp deltagarnas behov och förmågor. Momenten av rörelse hade därmed ett 
tydligt syfte, även andra betydelsefulla moment i insatsen bestod av lugn och avslappning. 
Barnen fick förutom ridningen även sköta om hästarna samt teoretisk undervisning kring 
hantering och skötsel av hästar. Barnen fick förutom att fokusera på sig själva under 
ridningen även fokusera på andra deltagare genom att synkronisera med varandra 
(Cuypers, De Ridder & Strandheim, 2010).              
      
Ungdomar som målgrupp kan uppleva flertalet fördelar genom relationsskapandet med 
hästar (se till exempel Maujean, Kendall, Roquet, Sharp & Pringle, 2012; Bachi, Terkel & 
Teichman, 2011). En studie (Maujean, Kendall, Roquet, Sharp & Pringle, 2012) har 
undersökt ungdomar som står utanför samhället och/eller skolan och som inte svarat på 
traditionella åtgärder. Resultatet visar att övervägande ungdomar fullföljde den 
hästunderstödda insatsen och att insatsen kan förbättra ungdomars självkänsla, självtillit 
och färdighetsträning. Förbättringar som skett till följd av insatsen kan även överföras till 
det vanliga livet och kan ge ungdomar en positivare syn på livet. Annan forskning visar att 
det kan finnas en gemensam faktor i ungdomars interaktion med hästar, vilket är att hästar 
kan vara en motivation till att vilja stärka relationen mellan ungdomen och hästen (Burgon, 
2011). Denna faktor kan leda till andra förmåner som positiva upplevelser, stärkt 
självförtroende, känsla av mening och framtid samt ökad social kompetens. Vidare visar 
forskning att interaktionen med hästar kan minska ungdomars ångest (Holmes, Goodwin, 
Redhead & Goymour, 2011). En studie där självbild, tillit samt självbehärskning 
utvärderades hos ungdomar i riskzon visar att områdena förbättras i experimentgruppen 
(Bachi, Terkel & Teichman, 2011). Relationen till hästen kan även stärka individens 
relation med familjemedlemmar och andra människor (Maujean et al., 2012). Individers 
förmåga att visa empati, tålamod och tolerans mot andra kan också öka, samt en minskning 
av ensamhetskänslor kan förekomma genom hästunderstödd terapi. 
 
     ”Eftersom (vara med) en häst är som (vara med) en människa, hjälper det mig att komma överens med 
     andra människor nu” (Maujean et al., 2012, författarnas översättning). 
 
Därmed kan relationsskapandet med hästar förbättra psykologiska faktorer hos ungdomar.    
 
Det finns studier som inte kan påvisa positiva effekter av användandet av hästar i 
behandling (Jenkins & DiGennaro Reed, 2013; Holmes, Goodwin, Redhead & Goymour, 
2011). Jenkins och DiGennaro Reed (2013) studerade beteendet hos barn diagnostiserade 
med autismspektrumtillstånd som fick terapeutisk ridning, en gång i veckan under 
förloppet av nio veckor. Studien visar att den terapeutiska ridningen inte alltid har någon 
inverkan på barns beteende, då experimentgruppens resultat var likvärdiga med 
kontrollgruppens. En annan studie (Holmes, Goodwin, Redhead & Goymour, 2011) har 
undersökt ångest och självkänsla hos ungdomar med emotionella-, beteende-, eller 
inlärningssvårigheter. Deltagarna fick hästrelaterad aktivitet vid fyra tillfällen, varje 
tillfälle varade i tre timmar. Studien stödjer en avsevärd minskning inom ångest hos 
deltagarna, men kunde inte påvisa förändringar i självkänsla. 
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Det kan tänkas att forskare har svårigheter att finna statistisk signifikans i studier som 
involverar hästar i behandling. Bachi, Terkel och Teichman (2011) undersökte ungdomar 
från ett behandlingshem. Ungdomarna fick EFP en gång i veckan, under sju månader. 
Resultatet påvisade att det endast förekom statistisk signifikans i undersökningen av 
individers självbehärskning. I övriga områden; självkänsla, tillit och generell 
livstillfredsställelse, gick det alltså inte att påvisa statistisk signifikans, skillnaden var 
därmed inte tillräckligt stor mellan experimentgrupp och kontrollgrupp. En annan studie 
(Ewing, MacDonald, Taylor & Bowers, 2007) som inte kunde påvisa statistisk signifikans 
hade undersökt ungdomar med måttligt till svåra känslomässiga beteendestörningar 
och/eller inlärningssvårigheter. Deltagarna fick Equine-Facilitated Learning insats två 
gånger i veckan, varje tillfälle varade cirka två timmar, och pågick under en tidsperiod på 
nio veckor. Undersökningen berörde områdena; självkänsla, empati, inre kontroll, 
depression och ensamhetskänslor. Trots att signifikant skillnad inte kunde påvisas, visade 
det kvalitativa resultatet att positiva förändringar inträffade för ungdomar efter 
programmet. Ytterligare forskning (Selby & Smith-Osborne, 2012) har undersökt statistisk 
signifikans genom att granska andra studier. Syftet var att studera om hästars involvering i 
insatsen ledde till hälsorelaterade fördelar för deltagarna. Resultatet visade att tre av 
studierna i forskningsöversikten inte kunde finna betydande psykosociala förändringar hos 
deltagarna, medan nio studier kunde det. Lanning och Krenek (2013) framlyfter att 
deltagare som deltog under en längre tid i behandlingen, mer än tolv veckor, tycktes 
upprätthålla fler förbättringar som behandlingen gett, såsom mer energi och bättre allmänt 
välmående. Terapeutisk ridning som pågår kortare tid, som fyra veckor, kan leda till att 
deltagarna inte visar några signifikanta skillnader i sitt beteende (Holm et.al., 2013).  
 
Forskning visar att det kan finnas brist på teorier inom behandling med hästar (Bachi, 
2013). I Bachi (2013) vars syfte var att förbättra behandlingen i praktiken genom att 
tillämpa nya teorier som kan bidra med information. Studien tillämpade anknytningsteori 
på Equine-Facilitated Psychotherapy för att berika EFP med teorier, vilket kan leda till en 
utveckling av bättre metoder. Enligt studien handlar anknytningsteorin om att knyta an till 
sina primära vårdnadsgivare. Även om anknytningen skulle vara bristfällig till de första 
anknytningspersonerna finns det en möjlighet att skapa senare anknytningar till andra 
personer, vilket kan verka som helande. Anknytningsteorin kan tillämpas på Equine-
Facilitated Psychotherapy (EFP), då terapiformen har ett liknande syfte som teorin. Till 
exempel ska behandlingen förbättra deltagarens tillit och trygghetskänslan och terapeuten 
roll är att ge stöd, uppmuntran samt vägledning vid behov, vilket kan likställas med den 
traditionella anknytningsteorin. Hästen kan förstärka effekterna då hästen bidrar till att 
väcka känslor och tankar då hästen är ytterligare en levande subjekt som är involverad i 
behandlingen. En annan studie (Lanning & Krenek, 2013) rekommenderar att mer 
forskning kan behöva bedrivas för att med säkerhet kunna bevisa möjliga effekter av 
interaktion mellan häst och människa vad gäller kognitiva-, fysiska-, emotionella- och 
sociala faktorer samt välbefinnande hos individer med funktionshinder. 

Hästar istället för andra djur 

Personer med psykisk ohälsa har blivit uppmärksamma för terapeutiskt användande av 
hästar. En skillnad med att använda sig av hästar istället för en hund, är att hunden kan 
finnas tillgänglig för individen dygnet runt, medan Equine-Assisted Therapy (EAT) kräver 
viss uppbyggnad och mänsklig organisation för behandlingstillfällena, som kan ske till 
exempel en gång i veckan (Hart, 2010). Hästterapi är en av de djurterapier som, tillskillnad 
från de flesta andra typer av djurterapi, ger en högre grad av samspel i interaktionen mellan 
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individen och djuret. Samspelet beror på att deltagaren kan integrera med hästen på flera 
olika sätt. Det kan ske genom ridning och/eller genom att endast vistas med hästen 
(Pavlides, 2008). Forskning (Selby & Smith-Osborne, 2010) visar att hästars interaktion 
med människor kan vara relativt lätt samt okomplicerad. Den okomplicerade interaktionen 
kan bero på att hästar är flyktdjur vilket leder till att hästarna naturligt bidrar till en 
terapeutisk process som kanske annars inte hade varit möjlig, genom deras extrema 
känslighet för miljön. Känsligheten har bidragit till att hästar har inneboende “biofeedback 
mekanismer”. Mekanismerna gör att hästarna naturligt kan spegla eller svara på beteenden 
och känslor som finns i deras omgivning snarare än att beakta det verbala språket som 
ibland kan vara oförenligt med känslor. Genom hästens naturliga spegling är det lätt för 
individer att interagera med hästen (Selby & Smith-Osborne, 2010). En annan skillnad 
mellan hästterapi och många andra former av djurterapi är att familjen eller individen inte 
blir direkt ansvarig för hästen. En nackdel med att använda hästar i behandling kan vara 
när individer upplever rädsla mot djuret (Pavlides, 2008). En forskning (Maujean et al., 
2012) tyder på att individers hästrädsla kan succesivt överkommas genom terapi med 
hästar. Individer kan därmed vara aktuella för terapin trots sin hästrädsla. Det framgår i 
forskning att tiden för behandling, med hjälp av hästar, kan påverka behandlingens resultat.  

Brister och förtjänster i forskning  

Flertalet tidigare forskningar har i sina studier av hästunderstödd terapi använt sig av en 
experimentell design, med en undersökningsgrupp och en kontrollgrupp (se till exempel 
Bachi, Terkel & Teichman, 2011; Bass, Duchowny & Llarbre, 2009; Ewing, MacDonald, 
Taylor & Bowers, 2007). Användandet av experimentell design kan ses som en förtjänst i 
tidigare forskning, då mätningar har gjorts före och efter insatt hästunderstödd terapi och 
att resultaten jämfördes med en kontrollgrupp vilket kan öka tillförlitligheten att de 
positiva effekter som deltagare utvinner från behandlingen beror på behandlingen i sig och 
inte på andra livsförändring. Tidigare studier har främst fokuserat vid att kvantitativt mäta 
skillnader i bland annat beteenden och känslor genom den hästrelaterade insatsen (se till 
exempel (Cuypers, De Ridder & Strandheim, 2010; Bass, Duchowny & Llarbre, 2009; 
Holm et al., 2013; Ewing, MacDonald, Taylor & Bowers, 2007). En förtjänst med den 
kvantitativa metoden är att det går att avläsa vilka skillnader hos deltagare i studien som är 
signifikanta. En del studier har kompletterar kvantitativa mätningar med andra metoder 
som videoinspelning (Holm et.al., 2013), eller kvalitativa intervjuer i slutet på 
behandlingen (Gabriels et al., 2011; Holm et al., 2013). En brist i studier är avsaknaden av 
att analysera vad det är som ger effekt på deltagare. Att deltagaren integrerar med hästen är 
ett viktigt återkommande inslag i studier (se till exempel Burgon, 2011; Holmes, Goodwin, 
Redhead & Goymour, 2011; Bachi, Terkel & Teichman, 2011). Miljön är en faktor som 
flertalet studier inte fokuserar på (se till exempel Cuypers, De Ridder & Strandheim, 2010; 
Holmes, Goodwin, Redhead & Goymour, 2011). En del artiklar lyfter fram miljöns 
betydelse som inledning, men studerar inte miljön vidare i sin forskning (se till exempel 
Burgon, 2011; Bachi, Terkel & Teichman, 2011). Bachi, Terkel och Teichman (2011) 
belyser att hästunderstödd terapi tillämpas i en unik terapeutisk miljö som består av stallet 
och dess omgivning, samt en naturlig miljö, vilket uppmuntrar deltagare att använda sina 
styrkor och konfrontera sina begräsningar. Övervägande studier tar inte upp vilken 
funktion terapeuten kan fylla i behandlingen (se till exempel Gabriels et al., 2011; Burgon, 
2011). Några forskningar nämner kort olika funktioner som terapeuten kan tänkas ha utan 
att utveckla det vidare. Holmes, Goodwin, Redhead och Goymour (2011) belyser att det är 
viktigt att terapeuten är tränad för att kunna bedriva behandlingen. Holm et. al. (2013) 
belyser att deltagaren och terapeut behöver kommunicera med varandra. Som krav för att 
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ridningen ska genomföras måste deltagaren kunna följa terapeutens instruktioner och 
deltagaren behöver kunna berätta vad denne vill göra i ridningen. Ewing, MacDonald, 
Taylor och Bowers (2007) lyfter kort fram att terapeutens ska fungera som en lärare, 
mentor och förebild i behandlingen. Det kan urskiljas en brist i forskning att undersöka 
terapeutens syn på behandlingen. Tidigare forskning har fokuserar på deltagares 
upplevelser av förbättringar genom behandlingen (se till exempel Ewing, MacDonald, 
Taylor & Bowers, 2007; Cuypers, De Ridder & Strandheim, 2010), eller hur skollärare 
upplever deltagares förbättringar (Ward, Whalon, Rusnak, Wendell & Paschall, 2013). 
Främst har behandlingens effekter undersökts genom deltagande barns föräldrar eller 
vårdnadsgivares har fått besvara frågor (Bass, Duchowny & Llarbre, 2009; Gabriels et al., 
2011; Holm et.al., 2013). Utifrån tidigare forsknings avsaknad av att använda 
tvärsnittsdesign och tillämpa kvalitativa intervjuer som huvudmetod för att undersöka 
hästunderstödd terapi var det motiverande att den aktuella studien skulle utgå ifrån detta. 
Vidare kan en brist uttydas av att undersöka terapeuters upplevelser av behandlingen och 
att fokusera på vad i den hästunderstödda behandlingen som gör den verksam för individer 
med psykisk ohälsa, därmed har terapeuter intervjuats och teman har valts ut för att 
undersöka vad det är i behandlingen som kan göra den verksam. Miljön- och terapeutens 
funktion som teman valdes ut baserat på brister i tidigare forskning av att analysera 
aspekterna i sina studier. Deltagarens integration med hästen lyfts upp som en viktig del i 
den hästunderstödda terapin. Hästens funktion i behandlingen kan ses som ett givet tema, 
och sågs därmed som en viktig faktor att ha med i den aktuella studien. Vidare är de 
forskningar som har studerats internationella och hästens funktion kan därmed vara 
intressant att lyfta fram i en svensk kontext.  

Anknytning, mentalisering och empowerment  

I forskning ses anknytningen som uppstår mellan deltagare och häst som viktig del i 
behandlingen (se till exempel Bachi, 2013; Lanning & Krenek, 2013). En studie (Lanning 
& Krenek, 2013) visar att den hästunderstödda terapin hjälper deltagare att öka sin 
socialisationsförmåga med andra människor och att det kan hjälpa deltagare att bygga 
relationer. Bachi (2013) belyser att hästar kan öka motivation hos individer att vistas med 
hästarna för att sedan knyta an till dem. Anknytning till hästen kan sedan leda till att 
deltagande barn börjar bygga upp ett förtroende till andra personer, såsom terapeuten och 
föräldrar. Utifrån att tidigare forskning (se till exempel Burgon, 2011; Holmes, Goodwin, 
Redhead & Goymour, 2011) belyser deltagarens integration med hästen som viktig i den 
hästunderstödda terapin kan det vara av vikt att i denna studie analysera empirin från 
intervjuer genom delar av anknytningsteorin för att besvara studiens syfte. Det kan vara 
intressant att förutom att undersöka hur hästen påverkar deltagarens anknytning, även att se 
om miljön och terapeuten kan främja anknytning. Hästens förmåga att spegla deltagaren är 
återkommande i forskning (Bachi 2013; Bachi, Terkel & Teichman, 2011; Selby & Smith-
Osborne, 2010). Hästens spegling av individers känslor kan bero på att hästens känslighet 
och att hästar har en inneboende förmåga att ge direkt feedback på individers känslor 
(Bachi 2013; Bachi, Terkel & Teichman, 2011; Selby & Smith-Osborne, 2010). Genom att 
deltagaren först identifiera hur hästen agerar och beter sig kan individen senare jämföra 
hästen med hur de själva agerar och visar känslor i sitt vardagsliv, vilket kan hjälpa 
individer att identifiera sina känslor och diskutera med terapeuten på vilket sätt det går att 
kommunicera med hjälp av känslorna (se till exempel Bachi, Terkel & Teichman, 2011; 
Maujean et al., 2012). Begreppet spegling används i mentaliseringsteorin (Rydén & 
Wallroth, 2008). Utifrån att hästens speglingsförmåga ses som en viktig del i 
hästunderstödd terapi (se till exempel Bachi 2013) kan det vara av vikt att analysera vilken 
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funktion olika delar av mentalisering har i behandlingen utifrån valda teman; hästen-, 
miljön- och terapeutens funktion. I studier kan det tänkas att begreppet empowerment lyfts 
fram på olika sätt (Burgon, 2011; Bachi, Terkel & Teichman, 2011). Enligt forskning 
(Burgon, 2011) kan hästen hjälpa deltagaren att känna sig starkare och mer maktfull när 
individen befinner sig högre upp i jämförelse med andra individer. Bachi, Terkel och 
Teichman (2011) belyser att deltagarens självkänsla kan öka genom användandet av hästar 
i behandling, vilket kan bero på att deltagaren blir sedd som en ryttare istället för en klient. 
Dessutom kan andra faktorer bidra till en ökning av självkänsla som frihetskänslor hos 
individen när denne är med hästen och sammanlänkningen som uppstår tillsammans med 
hästen. Begreppet empowerment inte benämns i tidigare forskning (Burgon, 2011; Bachi, 
Terkel & Teichman, 2011), däremot lyfter forskning fram olika effekter som den 
hästunderstödda behandlingen kan ha på deltagaren, vilka kan kopplas samman med teorin. 
Därmed är det av intresse att i denna studie lyfta fram och analysera empirin utifrån valda 
teman och empowerment som teori för att undersöka på vilket sätt empowerment kan öka 
välmående hos barn med psykisk ohälsa.  

Teori 

Anknytning 

Anknytning är en persons känsla av trygghet, och därmed en förutsättning för att individen 
nyfiket ska kunna utforska världen (Rydén & Wallroth, 2008) under säkrare förhållanden, 
när barnet har någon som är barnet nära och som beskyddar barnet (Lindén, 2002). Barnet 
kan påkalla vårdnadsgivarnas uppmärksamhet genom anknytningsbeteende som 
exempelvis barnets gråt, leende eller ögonkontakt (Lindén, 2002). Anknytning är en 
kunskap som barnet lär sig tidigt och omedvetet bär med sig längre fram i livet (Rydén & 
Wallroth, 2008). De relationsmönster som utvecklas med viktiga personer följer med 
individen längre fram i livet, relativt oförändrat, men kan komma att nyanseras av 
relationer som uppkommer senare i livet. Modern är oftast den viktigaste personen som 
barnet knyter an till, vilket beror på att modern oftast är barnets primära vårdnadsgivare, 
medan fadern vanligtvis blir en sekundär vårdnadsgivare. Trots den primära 
vårdnadsgivarens betydelse för barnet är även andra personer viktiga och barnet kan ha 
olika anknytningsmönster till flera olika personer. Barn är olika från födseln, vilket kan 
innebära att vissa barn kan vara svåra att knyta an till. Individers anknytningsmönster, kan 
uttydas både hos barn och vuxna. Anknytningsmönstren kan delas upp i fyra kategorier 
varav tre stycken tillhör en otrygg anknytning, som kan vara; undvikande, ambivalent eller 
desorganiserad, samt en kategori av trygg anknytning (Rydén & Wallroth, 2008). Fokus i 
följande text kommer att ligga vid den trygga anknytningen. Den trygga anknytningen, är 
den vanligaste formen av anknytning och innebär att individen har en grundtilltro och tillit 
till andra människor och ömsesidiga relationer till dem. Relationerna bygger på en 
pendling mellan närhet och intimitet samt avstånd och integritet. Individer som tillhör 
kategorin av trygg anknytning har vanligtvis inte upplevt allvarliga separationer eller 
trauman som har lett till att individen inte kunnat återställas från dessa. Relationen mellan 
barn och moder har byggt på känslomässig tillgänglighet, sensitivitet, acceptans och 
samarbete (Rydén & Wallroth, 2008). Den trygga anknytningen ger individen en trygg bas. 
Efter att kognitionen har utvecklats skapar barnet föreställningar kring sig själv och sina 
viktigaste relationer (Lindén, 2002). Föreställningarna kallas för inre arbetsmodeller, och 
fungerar som en överblick över vad barnet kan förvänta sig i nya relationer. De inre 
arbetsmodellerna utvecklas hela tiden och kan stämma bra överens med verkligheten eller 
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skilja sig från den. Om barnet har positiva relationer med vårdnadsgivare och andra i dess 
närhet har det ingen betydelse om inre arbetsmodellerna inte är realistiska, då de positiva 
erfarenheterna överväger detta. När positiva erfarenheter överväger negativa kan barnet 
hantera att ha med negativa erfarenheter i sin inre arbetsmodell. Ifall de negativa 
erfarenheterna är övervägande i barnets relation till sina närmsta kan det bli skadligt för 
barnet om det pågår under en längre tid. Anledningen till detta är att barnet behöver närhet 
till omsorgspersoner för att få beskydd, och den konstruerade arbetsmodellens syfte går 
förlorad då den inte längre representerar verkligheten (Lindén, 2002).     

Mentalisering 

Förmågan att förmedla känslor kan hjälpa individen att komma ur situationer som 
individen inte klarar på egen hand (Rydén & Wallroth, 2008). Genom att spegla någon 
annans uttryck uppstår motsvarande effekt hos individen som efterliknar affekten. 
Markerad spegling uppstår när exempelvis terapeuten visar förståelse över individens 
affekt som uppvisas, men att terapeuten inte tar över känslan genom att låta den dominera 
över terapeuten. Användandet av markerad spegling ger känslor en giltighet. Motsatsen till 
den markerade speglingen blir den omarkerade speglingen där det uppstår en ovisshet över 
vem som känner vad och leder till att affekten återupprepas. Affekter gör att människor 
agerar (Rydén & Wallroth, 2008). Exempel på detta är när individen befinner sig i farliga 
situationer påverkar affekter att individen agerar omedelbart och kraftfullt då situationen 
kan kräva det och det inte finns tid för vidare eftertanke såsom om en individ håller på att 
bli påkörd. Människor har förmågan att låta bli att agera på det sätt som affekten vill. Det 
blir problematiskt för individen om denne konstant agerar efter känslor och uppfattar 
situationer som farliga, vilket kan bli skadligt för individen. Det kan likställas med en bil 
utan stötdämpare, när underlaget blir ojämnt kommer bilen att skumpa väldigt mycket och 
tillslut kommer bilen att skadas. Stötdämparna, som kallas för mentaliserad affektivitet, 
blir viktiga då många människors liv kan jämföras med den guppiga vägen. Det finns tre 
delar av mentaliserad affektivitet. Den första kallas för identifikation av affekt och innebär 
att individen ska kunna identifiera sina känslor, vilket kan vara problematiskt när många 
affekter uppstår samtidigt agerar (Rydén & Wallroth, 2008). Identifikationen behövs för att 
individen aktivt ska kunna kontrollera känslorna. Den andra aspekten handlar om 
modulering av affekt och sker när individen lyckas hålla kvar en känsla och sedan 
modifiera upplevelsen av känslan som kan vara kopplad till tidiga negativa upplevelser och 
därmed vara väldigt stark och särskilt svår att hålla kvar vid. Den sista delen av 
mentaliserad affektivitet handlar om individens förmåga att uttrycka affekter för att kunna 
kommunicera med andra (Rydén & Wallroth, 2008).   

Empowerment  

Empowerment handlar om att individen ska ha möjlighet, till så hög grad som möjligt, att 
bestämma över sin egen vård (Silferberg & Tillberg, 2008). Ordet empowerment kommer 
från det vulgärlatinska ordet potere vilket betyder vara i stånd att (Swärd & Starrin, 2006). 
En definition på empowerment kan innebära att få kontroll över sitt liv för att öka sin 
maktposition (Øvrelid, 2007). Swärd och Starrin (2006) lyfter fram att det finns en 
maktaspekt inom begreppet då den enskilde inte ska förvänta sig att någon annan ska ge 
makt utan att individen själv ska kämpa för att få makt. Enligt empowerment kan en 
individ få makt utan att någon annan individs makt påverkas då makten kan omfördelas 
istället för att missbrukas. Makten behöver inte ses som ett nollsummesspel, där individen 
måste ta makt ifrån någon annan individ. Makten kan istället fördelas på så sätt att 
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individerna exempelvis tillsammans kommer fram till en lösning på ett socialt problem 
(Swärd & Starrin, 2006). Att utsätta en individ för destruktiv skam kan ses som motsatsen 
till att tillämpa empowerment. Destruktiv skam kan exempelvis vara att kränka någon eller 
förlöjliga, vilket kan leda till att en individ inte längre vågar ta några egna initiativ och 
känner rädsla inför att bli kränkt igen. Destruktiv skam kan därmed påverka individens 
självtillit negativt samt orsaka psykisk ohälsa eftersom att skammen påverkar hela självet. 
Skam kan ses som en bemärkelse för de känslor och uppstår när en individ ser sig själv på 
ett negativt sätt. Empowerment beaktar bland annat den subjektiva upplevelsen. 
Beaktandet till den subjektiva upplevelsen sker då empowerment kan sträva efter att hjälpa 
individer till att öka sin självkontroll och självtillit. Ökning av självkontroll kan ske genom 
att individer skapar ett nytt sätt att se på sig själva där självtilliten är högre (Swärd & 
Starrin, 2006). En princip i empowerment innebär att individen ska ses som en vinnare och 
inte en som ett offer (Payne, 2008).  

Metod 
	  
Begreppet metod har sitt ursprung ifrån det grekiska order methodos vilket betyder 
utförande eller tillvägagångssätt (Bergman & Lundström, 2006). Kvalitativ forskning är i 
regel inriktad på ord och att skapa förståelse av subjektiva verkligheter (Bryman, 2011). En 
kvalitativ forskning använder sig av material som består av verbala utsagor, vilket kan vara 
en inspelad intervju som analyseras med syfte att få ökad förståelse kring ett fenomen 
(Fejes & Thornberg, 2009). I kvalitativ forskning inbegrips ofta en tvärsnittsdesign. 
Tvärsnittsdesignen präglas av att undersökningen genomförs vid ett tillfälle och på fler än 
en individ (Bryman, 2011). Denna studie har tillämpat en kvalitativ metod för att kunna 
besvara syfte och frågeställningar för att få en större förståelse kring vissa aspekter av 
hästunderstödd terapi. Studiens fokus ligger inte vid mätningar utan att få en ökad 
förståelse kring en behandlingsform. Intervjuerna har i enlighet med tvärsnittsdesignen 
genomförts vid ett tillfälle då det kan ses som tillräckligt omfattande för att undersöka 
syftet.  

Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) har fastställt krav som gäller när forskning bedrivs för att 
säkerställa att forskningen riktar in sig på väsentliga frågor och att forskningen håller god 
kvalité. För att skydda individers välfärd i forskning finns det fyra krav. 
Informationskravet innebär att deltagare ska informeras om undersökningens syfte och 
vilka rättigheter de har i projektets delar. Rättigheterna innebär att deltagandet är frivilligt 
och att deltagaren närsomhelst kan avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet reglerar att 
deltagaren lämnar samtycke till medverkan i undersökningen och undersökningen sker på 
deltagarens villkor. Om deltagaren väljer att avbryta sitt deltagande ska inte forskaren 
påverka eller pressa denne till fortsatt medverkan. Konfidentialitetskravet reglerar att 
deltagande personers uppgifter ska hanteras med största möjliga konfidentialitet. 
Nyttjandekravet reglerar att de uppgifter som insamlats om deltagandepersoner för enbart 
användas för den aktuella studiens mål. I den aktuella studiens informerades terapeuter 
genom brev för att de forskningsetiska kraven skulle säkerställas. De fick bland annat veta 
studiens syfte, vilka rättigheter samt att materialet från deras intervjuer enbart kommer 
användas för den aktuella studien och efter slutförandet kommer materialet att förstöras.   
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Kvalitativ intervju 

Syftet med kvalitativ intervju är att få detaljerade och fylliga svar (Bryman, 2011). Vidare 
är syftet att förstå och identifiera intervjupersonens beskaffenhet, som exempelvis kan vara 
en individs uppfattning om ett särskilt fenomen (Patel & Davidsson, 2003). Kvalitativa 
intervjuer är flexibla på så sätt att det går att ändra ordningen på frågorna som har 
formulerats för att forskaren ska få möjlighet att samla in tillräckligt med data (Bryman, 
2011). Kvalitativa intervjuer kan registreras genom inspelning (Patel & Davidsson, 2003). 
Det kan vara bra att forskaren har förförståelse kring fenomenet som ska studeras då 
förförståelse och förkunskap kan ses som en naturlig utgångspunkt för att kunna uppnå en 
förståelse. Individers förförståelse grundar sig i övertygelser, fördomar och förutfattade 
meningar, vilka individen behöver ha i åtanke i tolkningsprocessen. Förförståelsen kan 
befinna sig i individens medvetna, alltså att individen vet vad förförståelsen beror på, eller 
i det omedvetna som påverkar förförståelsen och tolkningen utan att individen förstår 
varför (Westlund, 2009). Det kan vara av vikt att vara medveten om förförståelsen för att 
undvika, i så hög grad som möjligt, att färga den kvalitativa intervjun (Patel & Davidsson). 
I studien har kvalitativa intervjuer genomförts för att uppnå förståelse kring 
intervjupersonernas uppfattning av fenomenet hästunderstödd terapi. Beaktning till 
forskarens förförståelse kommer att ske för att undvika att, i högsta möjliga mån, färga den 
information som intervjupersonerna ger oss. 

Intervjuguide vid semistrukturerad intervju  

I Bryman (2011) framgår det att en intervjuguide vid en semi-strukturerad intervju kan 
beskrivas som en lista över vilka frågeställningar och teman som behöver täckas in i 
intervjun. Alltså vad forskaren behöver ta reda på, vad som är oklart i det som ska 
undersökas. Däremot behöver forskaren inte följa sin intervjuguide fullt ut och nya frågor 
som associeras till intervjupersonens svar kan ställas. Forskaren bör tänka på att inte ställa 
frågeställningarna för specifika och avgränsade då det kan påverka svaren som ges. Utifrån 
detta är det bra att ställa frågor runt det som forskaren faktiskt vill undersöka. Vidare bör 
teman eller undersökningsfokus utkristalliseras när forskaren reflekterar över vad denne 
behöver veta för att kunna besvara sina frågeställningar. De teman som väljs ut bör komma 
i en sammanhängande ordning för att skapa flyt i intervjun, samtidigt som forskaren är 
beredd att revidera frågornas ordning. Vidare ska frågorna inte vara ledande, samt ställas 
på ett kort och förståeligt sätt för intervjupersonen. För att kunna placera intervjupersoners 
svar i ett sammanhang är det av vikt att ställa frågor som berör bakgrundsfakta. Forskaren 
bör bekanta sig med miljön där intervjupersonen är verksam för att få bättre förståelse och 
tolkning av det som intervjupersonen berättar (Bryman, 2011). I enlighet med litteraturen 
har en semi-strukturerad intervju formats. På så sätt är möjligheterna större att 
frågeställningarna besvaras kring de aspekter som har valts att studeras. Innan frågor 
formulerades till intervjun beaktades först de frågeställningar som ska besvara syftet, de 
utvalda teorierna samt lämpliga teman som skapades. Teman, teorier och tidigare 
frågeställningar skrevs in i en tabell för att få en översikt och därmed underlätta att skapa 
intervjufrågor. Detta tillämpades för att försäkra att lämpliga frågor utifrån syftet 
formulerades. Frågor om intervjupersonens bakgrund, hur behandlingen ser ut i praktiken 
och vilken målgrupp intervjupersonen vände sig till förbereddes inför intervjun för att få en 
vidare bild av intervjupersonen och den hästunderstödda terapin. Innan intervjufrågorna 
ställdes till intervjupersonerna genomfördes en pilotstudie för att se om frågorna var 
förståeliga och om de undersökte det som avsågs. Under intervjun ställdes även nya 
lämpliga frågor utefter de svar intervjupersonen gav och i vissa fall utelämnades någon 
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fråga när det ansågs att en fråga var irrelevant utifrån intervjupersonens tidigare svar eller 
om frågan redan var besvarad. Vid behov ändrades även ordningen på frågorna för att 
uppnå ett sammanhängande och röd tråd i svaren. Samtliga intervjuer spelades in och 
transkriberades för att sedan möjliggöra analysen. 

Urval 

Forskaren behöver avgränsa sin studie genom att bestämma vilken population urvalet ska 
ske ifrån. Det är av relevans att forskaren är medveten om vilka inklusions- och 
exklusionskriterier som är aktuella vid urvalet av individer för studien för att besvara sitt 
syfte (Bryman, 2011). Resultat som påvisas genom kvalitativ forskning kan vara svårt att 
generalisera på andra individer, situationer eller händelser. Anledningen bakom detta är att 
en individ, situation eller händelse inte kan likställas med en annan, det finns alltid 
komponenter som skiljer sig åt. Dessutom är individer och sociala fenomen föränderliga 
(Fejes & Thornberg, 2009). Om forskaren inte är intresserad av att kunna generalisera sitt 
resultat kan denne välja att använda sig av ett icke-sannolikhetsurval. Med icke-
sannolikhetsurval menas att sannolikheten för att komma med i studien inte är lika stor för 
alla individer i populationen. Bekvämlighetsurval är ett icke-sannolikhetsurval som innebär 
att forskaren väljer individer för sin undersökning utifrån personer som finns tillgängliga 
under en viss tid, vilket kan leda till en hög svarsfrekvens (Bryman, 2011). Den aktuella 
studiens fokus har inte varit att generalisera resultat, då kvalitativa resultat inte är giltigt för 
alla individer i alla sammanhang. Istället har fokus varit att få förståelse över hur terapeuter 
ser på vissa delar i den hästundersstödda terapi. Bekvämlighetsurvalet tillämpades på 
grund av svårigheter att finna personer som tillämpar hästunderstödd terapi som kan 
kopplas samman med socialt arbete och psykisk ohälsa. Åtta personer sammanlagt ansågs 
vara relevanta för studien och de kontaktades först via e-post för att få information kring 
studien och möjlighet att reflektera över om de ville delta eller inte. Personerna hittades 
genom olika internetsökningar, av etiska skäl kommer inte mer information att beskrivas 
kring hur intervjupersonerna hittades för att kunna säkerställa anonymiteten. Några dagar 
efter att meddelandet hade skickats ut kontaktades de intervjupersoner som inte hade 
svarat, via telefon. Av de åtta personerna deltog slutligen fyra i studien. Tre av intervjuerna 
genomfördes via telefon då verksamheterna befann sig för långt borta för att besöka på 
grund av begränsad tid och ekonomiska skäl. Anledningen till att terapeuter som bedriver 
hästunderstödd terapi intervjuades, och inte deltagarna själva, var på grund av etiska 
överväganden, då flertalet deltagare för hästunderstödd terapi är barn med psykisk ohälsa.  

Analysmetod 

Tematisk analys är en metod för att strukturera upp och analysera kvalitativ data utifrån 
teman. Det är vanligt att en kombination sker av förvalda teoristyrda teman och teman som 
uppkommer under analysen (Langemar, 2008). Innan intervjuer genomfördes valdes tre 
lämpliga teman ut som ansågs vara relevant för att besvara studiens syfte, vilka även är 
studiens frågeställningar. Två teman; hästens- och miljönsfunktion uppkom genom 
undersökning av tidigare forskning. Terapeutens funktion blev som ett komplement i 
studien och utgick inte ifrån tidigare forskning om hästunderstödd terapi. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades. Genomgången av materialet utgick ifrån syfte, 
frågeställningar och teorier i åtanke. Empirin från intervjupersoner samlades sedan ihop 
utifrån lämpliga underteman som sedan analyserades utifrån vald teori.  
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Trovärdighet och tillförlitlighet  

Validitet är ett begrepp som används för att påvisa forskningens kvalité. Nya begrepp har 
framkommit i forskning för att beskriva kvalitén, dessa är trovärdighet och tillförlitlighet 
vilka ska vara bättre lämpade för kvalitativ forskning (Fejes & Thornberg, 2009). Detta 
beror på att de inte förutsätter att det finns en enda objektiv sanning av den sociala 
verkligheten, och ger därmed möjlighet att bedöma kvalitén och trovärdigheten av den bild 
av verkligheten som forskaren lyfter fram (Bryman, 2011). Begreppen beskriver 
genomgående forskarens noggrannhet och systematik i undersökningsprocessen, samt 
resultatens trovärdighet och tillförlitlighet med tanke på forskningens datainsamling och 
analys. En kvalitativ forskning med kvalité strävar efter att sätta igång läsarens tankar och 
intresse för ämnet för att denne ska få ökad förståelse eller bli berörd av det som läses. 
Begreppen trovärdighet och tillförlitlighet har lyfts fram då begreppen är av vikt för att 
läsaren ska få en förståelse och godta den verklighet studien lyfter fram (Fejes & 
Thornberg, 2009). Tillförlitligheten och trovärdigheten har beaktats på olika sätt. 
Reflektioner har gjorts kring att det finns en risk för tolkning under transkriberingen, vilket 
kan ha påverkat analysen, för att minska risken har olika citat från intervjupersoner lyfts 
fram i analysen för att visa vad terapeuter säger med sina egna ord. Studiens metoder har 
valts ut för att kunna besvara syftet. Kvalitativ intervju tillämpades för att få ökad 
förståelse kring den hästunderstödda terapin, och för att målet med studien inte var att hitta 
en universell sanning. Den utformade intervjuguiden ska vara till hjälp för att undersöka 
det som avsågs att undersöka genom intervjufrågor. Tematisk analysmetod tillämpades för 
att kunna analysera resultatet utifrån förvalda teorier och teman som grundar sig i 
beaktning av tidigare forskning.  

Resultat och analys 
	  
För att besvara studiens syfte kommer intervjupersonernas utsagor om den hästunderstödda 
terapin, som kan kopplas till teoretiska perspektiv att belysas. Teorier om anknytning och 
mentalisering tillämpas för att analysera empiri och besvara den första delen av syftet, 
vilket är att ta reda på vad i den hästunderstödda terapin som gör behandlingen unik och 
verksam för individer med psykisk ohälsa, genom frågeställningarna; vilken funktion fyller 
hästen-, miljön och terapeuten i den hästunderstödda terapin. Empowerment som teori 
tillämpas för att besvara andra delen av syftet, vilket är att undersöka hur den 
hästunderstödda terapin kan öka välmående hos barn med psykisk ohälsa, genom samma 
frågeställningar. Efter analysen redovisas slutsatser i samma ordning som analysen.  
 
Mot bakgrund av att det är få terapeuter som är aktiva inom hästunderstödd terapi i Sverige 
och som kan vara aktuella att intervjua utifrån sektorn socialt arbete, kommer en begränsad 
information att utges om intervjupersonerna för att inte riskera deras anonymitet. 
Intervjupersonerna består av fyra stycken terapeuter som bedriver hästunderstödd terapi i 
olika omfattningar. Samtliga terapeuter har olika yrkesbakgrunder som arbetet bygger på 
samt tilläggsutbildning inom området hästunderstödd terapi. Författarna har valt ut 
fingerade namn för intervjupersonerna, vilka är Susanne, Camilla, Elisabeth och Helen. 
Namnen används när terapeuter citeras eller om enskilda terapeuter belyser en särskild 
aspekt inom hästunderstödd terapi. Helen som intervjuades har inte arbetet med 
kombinationen hästunderstödd terapi och barn, hennes svars främsta fokus har därmed 
varit vid vuxna deltagare med psykisk ohälsa. I studien valdes Helen att intervjuas kring 
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hur hon tror att den hästunderstödda terapin kan påverka barn utifrån hennes andra 
erfarenheter.  
 
I praktiken är den hästunderstödda terapin individuellt utformad. Terapeuterna utgår ifrån 
deltagaren som person, dennes situation samt mål med behandlingen. Camilla beskriver 
även att i behandlingen kan hon försöka utmana svårigheter hos deltagaren. Deltagare som 
vill påbörja hästunderstödd terapi kan komma i kontakt med verksamhet genom 
exempelvis socialtjänst, behandlingshem eller själv ta kontakt. Susanne beskriver att om en 
individ är intresserad av hästunderstödd terapi börjar hon med att ta några 
bedömningssamtal och utifrån det ser hon om hästunderstödd terapi kan vara lämpligt för 
behandla individen som person och dess problematik. Efter det bestämmer hon och 
deltagaren att de exempelvis ska vara i stallet ett visst antal gånger. Ibland har Susanne valt 
att växla mellan hästunderstödd terapi och samtal i behandlingen beroende på individens 
problematik. Intervjupersoner belyser att hästunderstödd terapi inte enbart består av 
ridning, utan andra aktiviteter med hästar kan tillämpas såsom skötselsysslor. Elisabeth 
beskriver att hon även använder sig av teoripass i behandlingen där hon och deltagare kan 
gå igenom till exempel hästens olika kroppsdelar, vilket främjar samtal, och paralleller kan 
dras till deltagaren. Angående om det är någon skillnad mellan terapin som erbjuds barn 
respektive vuxna klargör Susanne att det inte förekommer skillnad i behandlingsupplägget 
eller metoden, men att hon generellt förhåller sig mer pedagogisk och konkret gentemot 
barn än vuxna, samt att hon hela tiden är närvarande vid barns hästhantering.           

Anknytning  

Hästens funktion. Hästar besitter egenskaper som kan tänkas vara bra för individer med 
psykisk ohälsa och anknytningsproblematik. Genom intervjuer framgår det att hästar inte 
dömer eller värderar människor som bra eller dåliga, vilket är avkopplande för många 
individer. Hästar är emotionella varelser som har ett tanke- och förhållningssätt som kan 
hjälpa människor att öppna upp sig och bli bekräftade av djuret för att sedan våga testa att 
skapa nya relationer. En intervjuperson belyser särskilt fler aspekter av kontakten: 
 
     “Det här med djurkontakt är på ett helt annat sätt, den är inte verbal som mellan oss människor utan det    
     handlat mycket om att man blir fysisk också och får den kontakten, och kan använda kroppen på ett annat   
     sätt.” - Helen 
 
     “Och just att de är i så stor del mycket mer accepterande… omhändertagande också än vad kanske vissa    
     människor är, men sen är kommunikationen rak och tydlig också så att man behöver inte tveka om de är  
     ärliga eller inte för det är dem ju, och det tror jag påverkar mycket.” – Helen 
 
I intervjuer framgår att djuret söker kontakt med deltagaren om den finner det möjligt, är 
det för svårt väljer hästen att gå därifrån. Hästar visar ofta glädje och gillande när deltagare 
kommer. Djuret tittar på deltagaren, är lugn, trygg och låter deltagaren röra vid hästen. 
Djuret kräver en medveten närvaro som gör att deltagarens sinne måste vara här-och-nu, 
vilket gör att individer mår bra av att vara tillsammans med hästar och fungerar i 
situationen. Hästen fyller funktionen som icke-människa, vilket gör att deltagaren kan 
bemöta hästen både som ett objekt, den/det, och subjekt, han/hon, samt användas för 
särskilda syften utan att hästen bryr sig.  
 
Den trygga anknytningen innebär att individen har en grundtilltro och tillit till andra 
människor samt att relationerna bygger på ömsesidighet (Rydén & Wallroth, 2008). Inre 
arbetsmodeller innefattar individens föreställningar över vad denne kan förvänta sig i nya 
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relationer som grundar sig i tidigare erfarenheter som kan vara av positiv- och 
negativkaraktär. Ifall de negativa erfarenheterna är övervägande i barnets relation till sina 
närmsta kan det bli skadligt för barnet om det pågår under en längre tid (Lindén, 2002). En 
viktig funktion för hästar i behandling kan tänkas vara att de inte är människor. Deras 
egenskaper och beteende är inte som människors samtidigt som de inte behöver bli 
bemötta likadant som människor. Detta kan tänkas vara särskilt bra med individer med 
anknytningsproblematik där deras inre arbetsmodell kan präglas av dåliga erfarenheter av 
människor och på grund av det har svårt att fungera i relation till människor. Hästar kan då 
användas för anknytning och genom sina ärliga egenskaper skapa tillit och tilltro. Det kan 
tänkas lära individer hur de kan bemöta andra utifrån vad som är verksamt och vad som 
inte fungerar i den naturliga miljön som hästar existerar i. Relationen som uppstår kan ses 
utifrån teorins ömsesidighet, hästens egenskaper gör att de söker kontakt med individen 
och är deltagaren snäll mot hästen visar den kärlek tillbaka. Forskning har visat att det är 
positivt att använda hästar som hjälp i behandling istället för enbart människor (Selby & 
Smith-Osborne, 2010; Lanning & Krenek, 2013; Burgon 2011). Det kan bero på att hästar 
kan upplevas som goda lyssnare, intuitiva, inte dömande och förväntar sig inte något i 
gengäld tillskillnad från människor. Hästen kan upplevas visa deltagaren medkänsla, 
vänlighet och omsorg. För att deltagaren ska känna att denne blir ”hållen” bidrar hästens 
acceptans och icke dömande förhållningssätt (Bachi, 2013). Studier visar också att hästar 
har vissa egenskaper som liknar människors vad gäller hur de besvarar beteenden och 
deras sociala strukturer, vilket kan fylla funktionen som en spegel för deltagaren (Schultz, 
Remick-Barlow & Robbins, 2007).     
 
Relationen som uppstår mellan häst och deltagare kan se väldigt olika ut. Intervjupersoner 
beskriver att för vissa kan relationen nästan bli som ett kärleksförhållande när deltagare 
kan bli väldigt fästa vid hästen. En del vill vara väldigt nära hästarna; pussa, krama, ryckta, 
sköta, medan andra trivs med att bara vitsas i hästars miljö, klappa hästarna och har inga 
ambitioner att utvecklas som ryttare. Somliga deltagare blir väldigt personliga med hästar 
och ger dem mänskliga egenskaper, medan en del ser hästar som objekt eller redskap, i 
början när de inte är vana vid djur. I arbetet med hästar får deltagaren vara nära någon 
genom hästkontakt och omsorg. Genom att deltagaren har samma häst kan relationen 
utvecklas och relationen till terapeuten står då i bakgrunden. Hästen kan fylla funktionen 
som ett skyddsobjekt mellan deltagare och behandlare.  
 
     ”Hon stod inte ut med att man titta på henne så jag pratade med henne och så satt hon här (uppe på    
     hästryggen). Då fungerade hästen som den där underbara objektet som finns emellan och skyddar mot   
     det obehagliga och sedan kan jag då som behandlare närma mig genom att jag klappar hästen… hästen    
     vart ju tryggheten som gjorde att hon vågade titta mig i ögonen så vi kunde börja prata med varandra.” -    
     Susanne  
 
Genom intervjuer framgår det att relationen mellan häst och deltagare kan hjälpa deltagare 
att få anknytningsskador läkta genom hästens acceptans för deltagaren, vilket gör att 
relationen blir stark. Deltagaren kan efter en bit in i behandlingen börja knyta an till andra 
människor och till behandlaren. Den lyckade och speciella relationen, samt att deltagaren 
duger som den är inför hästen hjälper individen att förbättra sitt självförtroende. Dessutom 
kan det vara stärkande att deltagaren känner att denne klarar av kontakten och 
kommunikationen med ett djur och att få hästen att följa en.  
 
     ”Ibland har jag sett bland eleverna att när de kommer tillbaka till verksamheten är att de vill, är upprymda,     
     är på gott humör, de är öppna, de vill gärna berätta för personalen eller för de andra som är på    
     verksamheten, ’idag har det hänt’, ’vet du vad hästen gjorde idag’… så man har någonting som man vill    
     berätta och dela med sig av.” - Elisabeth            
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Intervjupersoner beskriver att om kontakten människor emellan lyckas är det lättare för 
individen att ta med sig den känslan i andra sammanhang. Terapeuten kan se att det har 
skett en läkning av anknytningsskadan när deltagaren börjar relatera till andra istället för 
att stöta bort dem.  
   
På grund av svårigheter med att analysera empirin utifrån teori har forskning särskilt 
beaktats. Studier bekräftar att hästar kan vara lättsamma att knyta an till och att det kan 
främja deltagarens framtida relationsskapande med människor. Schultz, Remick-Barlow 
och Robbins (2007) påvisar att genom att klienten övervinner rädsla inför hästen och 
skapar en relation till hästen kan det hjälpa klienten att förbättra sitt självförtroende, 
relationsskapande och förmåga att lösa problem. Förbättringar i den hästunderstödda 
terapin kan överföras till deltagares vanliga liv och ge individer en positivare livssyn 
(Maujean et.al., 2012). En gemensam faktor för deltagare kan vara motivationen att vilja 
stärka relationen till hästen, vilket i sin tur kan leda till stärkt självförtroende, känsla av 
mening och framtid samt ökad social kompetens (Burgon, 2011). Relationen till hästen kan 
stärka individens relation med familjemedlemmar och andra människor. Individers 
förmåga att visa empati, tålamod och tolerans mot andra kan öka, och ensamhetskänslor 
kan minska. En deltagare menar att vara med en häst kan likställas med att vara med 
människor och att det har hjälp denne att komma överens med människor (Maujean et al., 
2012).  
 
Miljöns funktion. I intervjuer framgår att hästar skapar en normaliserad miljö vilket 
underlättar för individen att befinna sig i andra normaliserade miljöer. Miljön runt hästen 
skapar ett sammanhang som är tydligt och strukturerat och som därmed skapar trygghet 
och en plats där relationer kan byggas. Stallmiljön inbjuder till rytm som gör att individer 
kan växla mellan att mötas och prata för att sedan gå ifrån och göra sysslor, vilket är bra 
för relationsskapandet. Miljön gör att deltagaren inte behöver titta på den som denne pratar 
med, tillskillnad från traditionella samtal som sker i ett rum där individ och terapeut sitter 
mittemot varandra. Stallmiljön bidrar till att individer både kan prata om tunga saker, 
upplevelser och erfarenheter samt småprata om allmänna saker. Många deltagare som 
kommer har varit med om traumatiska händelser, men i stallet kan dåliga situationer bli 
bra. Det psykiska mående förbättras genom vistelsen i en frisk miljö och genom att 
individen får göra roliga och meningsfulla aktiviteter. 
      
Utifrån Rydén & Wallroth (2008) har individer som tillhör kategorin av trygg anknytning 
oftast inte upplevt allvarliga separationer eller trauman som har lett till att individen inte 
kunnat återställas från dessa. Relationer i en trygg anknytning innebär att individen kan 
pendla mellan närhet och intimitet samt avstånd och integritet. Den trygga anknytningen 
ger individen en trygg bas och en förutsättning för att individen nyfiket ska kunna utforska 
världen. Då flertalet av de individer som får hästunderstödd behandling har varit med om 
olika trauman kan det tänkas att de i huvudsak inte tillhör kategorin av trygg anknytning 
och att syftet med den hästunderstödda behandlingen då kan vara att reparera 
anknytningsskador till omsorgspersoner och andra relationer som har misslyckats. Miljön i 
hästunderstödd behandling beskrivs som normaliserad, trygg och ett sammanhang att vistas 
i som inbjuder till skiftningar mellan djupa och lättsamma samtal och att integrera med 
andra samtidigt som möjligheten finns att gå ifrån. Miljön kan därmed utgöra en grund för 
individen som likställs med den trygga anknytningens närhet och intimitet samt avstånd 
och integritet, och att genom att få denna grund i stallmiljön kan den även föras vidare i 
andra livsområden i relationsskapandet. Även forskning påvisar att hästars miljö är unik 
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och icke-hotfull (Schultz, Remick-Barlow & Robbins, 2007), vilket kan leda till att 
deltagaren är mer positivt inställd till kommunikation och att öppna upp sig (Vidrine, 
Owen-Smith & Faulkner, 2002). Bachi (2013) menar att naturen kring hästar kan ses som 
hållande då den främjar samförstånd och förtroende och hjälper individen att skapa en 
trygg bas och en tillförlitlig plats som individen kan utgå ifrån i sitt liv.  
  
Intervjupersoner beskriver att miljön i den hästunderstödda behandlingen ofta upplevs som 
ofarlig. Susanne beskriver att om en individ, som är anknytningsskadad, är upprörd och 
inte litar på människor kan terapeuten bestämma med deltagaren att de ska mocka. 
Terapeuten mockar och låtsas som ingenting och då kan deltagaren helt plötsligt ställa en 
fråga som sedan kan leda till en konversation som skapar en bra kontakt dem emellan. 
Miljön känns därmed förutom ofarligt även kravlös och naturlig.  
       
I Rydén & Wallroth (2008) framgår det att individers känsla av trygghet är en förutsättning 
för att individen ska våga utforska världen samtidigt som denne känner sig säker. Barnet 
och moderns relation ska grundas på känslomässig tillgänglighet, sensitivitet, acceptans 
och samarbete. Med begreppet anknytning i åtanke kan det tänkas att miljön i den 
hästunderstödda terapin hjälper individen att våga tänja på sina gränser och söka kontakt 
till andra. Terapeuten skulle kunna ses som den som, hos individer med 
anknytningsskador, försöker återställa moderns funktion till det lilla barnet. Mockningen i 
exemplet kan ses som samarbete och acceptans till att låta deltagaren vara delaktig i arbetet 
kring hästarna, när terapeuten svarar an på deltagarens försök till kontakt och konversation 
kan ses som tillgänglighet och sensitivitet, som miljön skapar möjligheter till.  
 
Terapeutens funktion. Utifrån intervjuer har det framkommit att terapeutens funktion i 
den hästunderstödda terapin kan vara att stå kvar trots avvisande från deltagaren. 
Terapeuten kan sedan samtala om känslan av att bli avvisad och vad som är deras relation. 
Hästen kan användas för att lära barn om gränser.  
 
     “Har man inga gränser vill man gärna gå, man far åt alla håll egentligen, då kan man säga ’det där är      
     ganska farligt när man har hästen, hästen ska gå en sådan bit ifrån dig, tänk nu på den gränsen’. Sedan kan    
     man flytta in den här gränsen i ett annat sammanhang och säga ’jag har märkt att du sitter väldigt nära  
     mig, hur skulle det kännas om vi sitter lite längre ifrån varandra’?” - Susanne 
      
     Alltså vi kan jobba med de gränserna, många har inga gränser utan de bara blir invaderade av allt och  
     alla.” - Susanne 

 
     ”Jag hade med mig en elev som precis hade varit utsatt för våld- och mobbningssituation. De andra hade    
     varit dumma mot henne och hon kunde inte dra gränser emot dem. Hon kom till stallet och på den tiden    
     hade jag en häst som kunde bitas när den vakta maten och jag hann inte säga ’gå inte in med höet’, jag  
     brukar alltid ge honom i själva boxdörren… men hon gick rakt in och flyttade på hästen… Hon har så  
     tydliga gränser mot hästen, det finns hos henne, men hon klarar inte av gränser i skolan. Då började vi  
     arbeta med det, jag började visa parallellerna. - Elisabeth  
 
Begreppet Mindfulness har återkommit under intervjuer. Det framkommer att arbetet 
strävar efter att skapa ett affekttillstånd hos deltagaren som är här-och-nu i kropp och själ, 
vilket hjälper hästen att slappna av. Behandlaren kan vidare kolla över hur individen mår 
för stunden för att se om individen är i stånd att möta hästen. Är häst och deltagare inte i 
rätt synk kan avslappningsövningar göras för nedvarvning.  
 
     ”Du kommer rakt ut i naturen när du tar hästen och bara skrittar ut här… det är bara att stanna och… känn     
     in, lite grann det här mindfulness här-och-nu, bara känn in och lyssna.” - Susanne          
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     ”Man ska sitta på hästen, man ska hålla balansen… man kan inte sitta och tänka på annat då utan man blir    
     fokuserad och man blir medvetet närvarande.” - Helen 
 
Genom intervjuer kan det tänkas att terapeuten möjliggör deltagare och häst att mötas på 
ett bra sätt för att en relation ska utvecklas som är till grund för deltagaren i det fortsatta 
arbetet så att deltagaren sedan kan knyta an till terapeuten och andra personer, samt uppnå 
sina behandlingsmål. Behandlingsarbetet ska bygga på skapandet av en trovärdig relation 
mellan terapeut och deltagare, trygga situationer med hästar genom terapeutens förmåga att 
förutse händelser. Ur säkerhetssynvinkel är det viktigt att behandlaren känner hästen väl 
och snabbt kan tolka deltagarens affekttillstånd genom hästen för att förhindra att något 
farligt inträffar som kan skada deltagaren under behandlingen. Camilla beskriver att 
terapeuten blir som en katalysator mellan häst och deltagare för att de ska kunna mötas och 
en stöttare för att situationen inte ska urarta. Intervjupersoner beskriver att hästen måste ha 
accepterat terapeuten som ledare fullt ut för att den lätt ska kunna korrigeras vid hantering. 
Det är av vikt att det första mötet mellan häst och deltagare lyckas, deltagaren får ta tid på 
sig att ta kontakt med hästen från marken både före och efter ridning. Deltagare och häst 
matchas individuellt när det finns flera hästar i verksamheten. I intervjuer framgår det att 
om terapeuten upplever att individen inte orkar med ridning idag kan markarbete vara ett 
alternativ. Terapeutens roll i behandlingen kan tänkas vara att låta deltagare känna att det 
är deras tid med hästen och att de är viktiga för hästen. Behandlaren ska alltid berömma 
när deltagaren är klok och omtänksam gentemot hästen. Elisabeth beskriver att deltagaren 
får möjlighet att tycka om sig själv genom att vara med hästen och det är behandlarens 
ansvar att se till att det fungerar för att deltagaren ska kunna känna sig glad, omtyckt och 
tycka om. Andra viktiga aspekter i den hästunderstödda terapin är behandlarens inställning 
och bemötande gentemot hästen och andra människor, då det säger mycket om 
behandlaren är att lita på och knyta an till.  
      
De relationsmönster som individen utvecklat med viktiga personer följer med individen 
längre fram i livet, men kan komma att nyanseras av relationer som uppkommer senare i 
livet. Trygg anknytning innebär att individen har en grundtilltro och tillit till andra 
människor och ömsesidiga relationer till dem (Rydén & Wallroth, 2008). Barn skapar inre 
arbetsmodeller som är föreställningar över sig själv och sina viktigaste relationer. Alltså 
som en föränderlig karta över vad individen kan förvänta sig i nya relationer. Modern är 
oftast den primära och viktigaste vårdnadsgivaren som barnet knyter an till, men trots det 
är de andra människorna i barnets närhet viktiga, de sekundära anknytningspersonerna. 
Den trygga anknytningen ger individen en trygg bas att utgå ifrån (Lindén, 2002). Det kan 
tänkas att terapeutens funktion är att se till att det uppstår det goda mötet mellan häst och 
deltagaren då det är en viktig del i behandlingsprocessen och det goda mötet kan skulle 
kunna jämföras med en uppstart av en trygg anknytning. Den trygga anknytningen kan 
tänkas fungera som en nyansering av deltagarens inre arbetsmodeller som därmed får 
innehålla positiva erfarenheter som i sin tur kan vara mer realistiska med verkligheten och 
införa förhoppningar och mod inför nya relationsbildningar. Deltagaren behöver vara i rätt 
stämning för att orka möta hästen och terapeuten behöver känna sin häst för att avläsa 
deltagaren och förhindra att farliga situationer uppstår med hästen. Deltagaren behöver 
känna sig viktig för hästen, vilket kan tänkas bero på att relationen ska vara ömsesidig i 
enlighet med teorin, då hästen är viktig för deltagarens behandling. Hästen och terapeuten 
kan ses som sekundära anknytningspersoner som kan komma att ha betydelse för 
individens liv, därför är det av vikt att de finns kvar även om deltagaren avvisar dem. 
Terapeuten kan också tänkas behöva göra sig trovärdig för att trygga anknytningar ska 
uppstå mellan deltagare och häst och deltagare och terapeut. Att lära barnet om gränser kan 
utifrån anknytning tänkas vara en grund för att individen ska kunna känna att denne har en 
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trygg utgångspunkt att utforska världen ifrån, och genom att kunna förhålla sig till gränser 
kan tänkas underlätta i individens relationsskapande. Det terapeuter påvisar med 
mindfulness principen att vara i balans och här-och-nu kan även ses i forskning. I Bachi, 
Terkel och Teichman (2011) påvisas att individer som deltar i hästunderstödd behandling 
som innehåller ridning utomhus, kan känna sig mer avslappnad i jämförelse med en 
traditionell behandling, som exempelvis sker på en klinik, då miljön ser annorlunda ut. 
Utomhusmiljön kan bidra med att individen känner sig avslappnad och har därmed lättare 
att lyssna på sitt inre jag. 
 
I intervjuer har det framkommit att deltagare själva får ta första kontakten med terapeuten 
och att terapeuten då ska vara beredd att mötas.  
 
     ”Den här blir så på flickans egna villkor och då är det ju viktigt att våga mötas i precis det ögonblicket,    
     precis rätt och att jag finns där. Det kan gå en vecka utan att vi säger något till varandra och sen helt    
     plötsligt säger dem ’du XXX’ (terapeuten) och då måste jag finnas där med hela mig närvarande och svara  
     an. Precis som jag tänker litegrann om man jämför med ett litet barn som börjar skrika då måste man ju dit  
     och säga ’vad är det’? Man måste vara där och fånga precis i det ögonblicket och det är väldigt kul att   
     jobba på det här sättet för det ställer krav både på mig och på stallet, det är så verksamt, vi ser vilka    
     resultat det ger.” - Susanne      

      
Teorier kring anknytning beskriver hur barn kan påkalla vårdnadsgivare genom 
anknytningsbeteende i form av exempelvis gråt, leende eller ögonkontakt (Lindén, 2002). 
Med detta i åtanke kan deltagaren, i likhet med det som intervjupersonen beskriver, 
uppmärksamma terapeuten genom olika anknytningsbeteenden för att införliva närhet och 
en början till relationsskapande.  

Mentalisering  

Hästens funktion. Intervjupersoner beskriver hästen som en viktig del i behandlingen, då 
hästen fyller funktionen som en kollega i behandlingen som har speciella egenskaper. 
Hästen speglar individers känslor och därmed är det av vikt att hästen är känslig och 
mottaglig för nya intryck så att terapeuten kan läsa av deltagaren via hästen, vilket kan 
underlätta behandlingsarbetet. Om till exempel deltagaren spänner sig kan terapeuten 
upptäcka det genom att hästen spänner sig och höjer lite på huvudet.  
     
     ”Hästen fångar upp emotioner, som finns, och kan man då läsa sin häst och tolka det… så kan man få    
     information som liksom inte syns utanpå. Personer kan ju dölja till exempel väldigt stark ängslan eller oro  
     så att jag inte kan se det, men hästarna lägger märke till det. Så kan man få tillgång till känslor på ett  
     väldigt bra sätt som jag då som människa kan tolka och föra in i mitt behandlingsarbete”. – Camilla   
 
     ”Hästen är otroligt känslig för sinnesstämningar och ditt kroppsspråk. Allt det där som klienten har det får   
     också hästen, den suger upp, den känner av, så den blir bäraren av. Ja, den speglar ju våra    
     känslor”. - Susanne 
 
     ”Det är en viktig skillnad mellan människor och hästar. Hästar saknar förmåga att tolka. Vi gör det hela     
     tiden som människor, vi reflekterar, vi tar in inre intryck och vi tolkar. Och den här förmågan saknar   
     hästar, de blir som speglar för de emotioner som finns.” – Camilla  
 
Att kunna förmedla känslor är viktigt för att kunna komma ur vissa situationer. Det är 
därmed av relevans att individer som söker hjälp kan förmedla sina känslor till hjälparen. 
Genom att hjälparen förstår individens känsla utan att själv känna på samma sätt och ta 
över känslan uppstår en markerad spegling, vilket ger känslan en giltighet (Rydén & 
Wallroth, 2008). Utifrån terapeuters syn på hästen som en katalysator som förmedlar 
deltagarens känslor till terapeuten, även känslor som deltagaren inte vill förmedla, kan en 



SPEGLA MIG! 

	  

32 

markerad spegling uppstå. Känslan kan därmed bli giltig när den uppmärksammas via 
hästen och utan att terapeuten speglar känslan och kan hjälpa deltagaren att fungera i 
situationen. Forskning (Selby & Smith-Osborne, 2010) visar att hästar har inneboende 
“biofeedback mekanismer” som gör att de naturligt kan spegla eller svara på beteenden och 
känslor som finns i deras omgivning.  
 
Intervjupersoner anser att hästar speglar deltagares beteenden och känslor på ett tydligt sätt 
utan att sänka deltagarens självkänsla, och att speglingen hjälper deltagaren att få respons 
på sina beteenden. 
 
     ”Träffade några som hon tyckte om så klättrade hon upp i famnen, alltså blev jätteglad, hon rusade upp     
     och det var många som tyckte det kändes inte så trevligt, men samtidigt hade den här personen väldigt  
     svårt för att ta emot kritik och så fort någon gav minsta lilla kritisk så svarade hon med att bli  
     oproportionerligt arg. Sedan kom vi till hästarna … ser hästarna i hagen så sprang hon bort mot dem och  
     då gjorde hästarna det som många av personalen hade velat göra, de vände sig om och sprang åt andra  
     hållet… Då pratade vi om det här… Hästarna gav en omedelbar respons eller feedback på ett beteende  
     som inte var så funktionellt, men utan att uppfatta det så kritiskt, det blev liksom inte någon  
     sänkning av självkänslan”. - Camilla 
 
Det kan vara skadligt för en individ om denne agerar efter känslorna och om individen inte 
klarar av att hantera sina känslor. Mentaliserad affektivitet kan hjälpa individer att 
kontrollera sina känslor. Mentaliserad affektivitet består av att individen lär sig att 
identifiera sina känslor och förmåga att uttrycka känslor för att kommunicera med andra 
individer (Rydén & Wallroth, 2008). Deltagare kan inte alltid hantera sina känslor. Genom 
att hästen speglar deltagarens känslor kan det tänkas att mentaliserad affektivitet uppstår då 
individen kan särskilja känslor efter hur hästens spegling, samt upplevas som mindre 
kritiserande när hästen speglar än människor, vilket kan underlätta för deltagaren att 
bearbeta känslor och kommunicera med hjälp av känslor. Forskning belyser att individer 
kan identifierar sina egna känslor genom att först identifiera hur hästen beter sig (Bachi, 
Terkel & Teichman, 2011; Maujean et al., 2012).  
  
Miljöns funktion. I intervjuer framlyfts stallmiljön som strukturerad, stimulerande och ett 
sammanhang att vistas i. Högstrukturen innebär att det finns grundregler för hur hästar 
behöver hanteras och skötas, vilket exempelvis kan handla om utfodring. För individer som 
har svårt med strukturer kan stallmiljön väcka känslor som frustration, ilska eller ledsenhet. 
Känslorna kan synliggöras och bli tydligare i miljöns sammanhang och terapeuten kan då 
hjälpa deltagaren att hitta en genuin känsla. Stallstrukturen gör även att individer kan 
behöva genomföra saker trots att de befinner sig i affekt och det öppnar upp samtal mellan 
terapeut och deltagare, slutsatserna kan sedan generaliseras till andra sammanhang.          
 
     ”Men det är tack vare det här med strukturer, hästarna måste ut, det spelar ingen roll om    
     jag är ledsen, jag kan ta en häst och gå ut fastän jag är ledsen och jag måste göra det här för    
     hästarnas skull, det här är inte för min skull… då är det alltid lättare att prata om det som    
     känns jobbigt.” - Susanne 
 
Det framgår i intervjuer att det finns många saker som individen kan göra i miljön såsom 
rida eller bara vara med hästen, dessutom får individen uppleva flertalet sinnesintryck 
såsom syner, dofter och känsel. Dessa aspekter gör att miljön blir stimulerande för 
individen och en möjlighet för deltagaren att få uttrycka sina känslor.   
     
I mentalisering beskrivs individers förmåga att förmedla känslor som en hjälp för att ta sig 
igenom situationer som individen inte klarar på egen hand. Mentaliserad affektivitet 
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innebär att individer ska kunna identifiera enskilda känslor för att sedan kunna kontrollera 
känslorna. Nästa steg handlar om modulering av affekt och sker när individen lyckas hålla 
kvar en känsla och sedan modifiera upplevelsen av känslan som kan vara kopplad till 
tidigare negativa upplevelser och därmed vara väldigt stark och särskilt svår att hålla kvar 
vid. Sista steget i mentaliserad affektivitet berör förmåga hos individen att uttrycka affekter 
för att kunna kommunicera med andra (Rydén & Wallroth, 2008). Utifrån mentalisering 
kan stallmiljöns uppmuntrande för individers kontakt med känslor vara en hjälp för 
individen att kunna påvisa saker för terapeuten som individen inte hanterar. Känslorna kan 
vara obearbetade och grunda sig i tidigare miljöer som deltagaren har befunnit sig i. 
Terapeuten kan sedan i miljön hjälpa deltagaren att arbeta med sina känslor och koppla 
samman känslor till andra sammanhang. Dessutom kan nya positiva känslor skapas genom 
hästens miljö. Affektbearbetningarna kan leda till att deltagaren kan hantera sina känslor 
på ett annorlunda sätt och kommunicera via enskilda känslor.  
  
Terapeutens funktion. I samtliga intervjuer framgår det att terapeuterna anser att de kan 
läsa av deltagarnas känslor genom hästen. Det är terapeutens uppgift att främja att hästen 
och deltagaren möts samt hjälpa deltagaren att se sammanhang som kan generaliseras till 
andra områden. 
 
     ”På samma sätt som hästen är som en katalysator mellan mig och klienten, så blir jag också en katalysator  
     mellan hästen och klienten, så att de kan mötas”. - Camilla     
 
     ”Terapeutens uppgift att agera den här bryggan och också göra de här kopplingarna. Här fick vi ett  
     sammanhang som vi kunde använda oss av och generalisera till andra situationer”. - Camilla 
 
Intervjupersoner belyser att den direkta speglingen som hästen gör kan ge terapeuten 
information om deltagarens känslor som inte alltid syns på utsidan. Terapeuten kan tolka 
informationen och använda den genom att ge direkt feedback och beröm till deltagaren när 
denne gör rätt samt samtala med deltagaren om dess affekter.   
      
Genom att spegla någon annans uttryck uppstår motsvarande effekt hos individen som 
efterliknar affekten. Markerad spegling uppstår när terapeuten visar förståelse över 
individens affekt, utan att ta över känslan (Rydén & Wallroth, 2008). Utifrån spegling och 
intervjuer kan det tänkas att hästar tydligt visar deltagares känslor genom sitt kroppsspråk. 
Terapeutens funktion kan då bli att inte spegla deltagaren likt hästen, eller spegla hästen 
som speglar deltagaren, utan att istället läsa av känslorna och göra en markerad spegling 
där denne visar att den ser deltagarens känslor. Terapeuten kan arbeta med deltagaren för 
att förändra känslor och att generalisera dem till andra sammanhang. Dessutom kan 
terapeutens funktion vara att förstärka deltagaren när denne gör rätt för att gynna relationen 
mellan häst och deltagare.  

Empowerment 

Hästens funktion. Intervjupersoner lyfte fram att hästen kan bidra till att barn får makt på 
olika sätt. Några terapeuter ansåg att barnets makt kan komma till uttryck genom att barnet 
får en ledarposition över hästen. Makten kan även synliggöras genom att hästen lyssnar på 
barnet, vilket kan stärka barns självkänsla och självförtroende då barn ser sig själva som 
mer kompetent. Barn kan dessutom bli gladare och mindre stressade när de klarar av att 
hantera hästen. Genom att barnet klarar av att lyfta på hästens hovar eller att styra hästen 
kan tyda på att hästen accepterar barnet som ledare.  
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     ”För automatiskt med hästar så måste man bli ledare, och som ledare då kan man utöva makt… Alltså  
     tänk bara känslan, vad som händer med att kunna ha en sådan makt över den stora hästen eller när du sitter    
     och rider, eller är med mig inne i ridhuset och sen det här med att kunna styra… och känna jag klarar nog,    
     jag är ledaren över hästen. … Jag tänker makt i positiv bemärkelse här så att man kan känna kompetensen   
     av att klara av att leda.” - Susanne 
     
Det finns en maktaspekt inom begreppet empowerment som lyfter fram att den enskilde 
inte ska förvänta sig att någon annan ska ge makt utan att individen själv ska kämpa för att 
få makt (Swärd & Starrin, 2006). Terapeuter menar att barnet kan känna att den får makt 
över hästen genom att kunna styra hästen och inta en ledarposition. Maktaspekten inom 
empowerment och terapeuternas upplevelse av att barnet får makt över hästen 
överensstämmer. Detta då barnet har själv kämpat för att uppnå en maktposition utan att 
terapeuten försöker att ge barnet makt över hästen. Terapeuter lyfter fram att barnet höjer 
sin självkänsla genom att kunna hantera hästen. Den subjektiva upplevelsen i teorin lyfter 
fram att genom att empowerment tillämpas kan individer få bättre självkontroll (Swärd & 
Starrin, 2006). Utifrån den subjektiva upplevelsen kan det tänkas att barns självkontroll 
höjs genom att empowerment tillämpas i behandlingen, vilket kan bidra till bättre psykiskt 
mående hos barn. Även forskning (Bachi, Terkel & Teichman, 2011) anser att 
hästunderstödd terapi kan höja självkontrollen hos individer, vilket kan bero på att 
individen blir motiverad genom att behöva agera som ledare till hästen.  
 
I intervjuer framgår det att barn kan uppnå makt när de klarar av sina behandlingsmål 
under ridningen samt klarar av att samarbeta med hästen. Detta kan öka barnets känsla av 
egenvärde och tro på sig själv när det upprepas vid flertal tillfällen. För att barn ska kunna 
uppnå sina mål är det av vikt att målen inte är för svåra för barnet och att barnet får 
möjlighet att öva på samma uppgifter flera gånger ifall behovet finns. Det är även 
betydelsefullt att målsättning sker efter barnets förmåga.  
       
Empowerment handlar om att individen ska ha möjlighet, i högsta möjliga grad, att 
bestämma över sin egen vård (Silferberg & Tillberg, 2008). I intervjuer framgår det att det 
är av vikt att mål sätts efter barnets förmåga för att barnen ska klarar av sina mål, i enlighet 
med empowerment. Det kan därmed tänkas att barn får vara med och bestämma över sin 
vård. Empowerment kan innebära att få kontroll över sitt liv för att öka sin maktposition 
(Øvrelid, 2007). Genom att barnet klarar av målen och samarbeta med hästen kan barnen få 
kontroll och öka sin maktposition utifrån empowerment, vilket kan bidra till ökat psykiskt 
välmående hos barnet. 
      
Intervjupersoner beskriver att hästen kan verka som en motiverande faktor hos barnet. 
Genom att barnet lär sig att rida kan i sin tur bidra till att barnet finner motivation till att 
lära sig saker på andra områden.  
 
     ”Barn kan känna att ridningen är motiverande, att få möjligheten att komma och rida och lära sig, det gör     
     att man orkar göra andra saker då, man har det som en insats i skolan då till exempel. ’Jag kämpar med   
     allt det här andra jag gör i skolan, jag vill verkligen läsa och när jag suttit på hästarna och det i sig är    
     motiverande faktor, som har jättestor betydelse’.” – Camilla  
 
Empowerment kan innebära att individen får kontroll över sitt liv för att öka sin 
maktposition (Øvrelid, 2007). I teorin kan fokus vara att se individen som en vinnare 
istället för ett offer (Payne, 2008). Empowerment kan hjälpa individer att öka sin 
självkontroll genom att individen skapar nya sätt att se på sig själv där självtilliten är högre 
(Swärd & Starrin, 2006). Genom att barnet lyckas i ridning kan det tänkas att barnet känner 
att denne har kontroll över situationen och ser sig som ett subjekt. När barnet får lyckas i 
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hästarnas sammanhang kan motivationen öka till att vidga sina vyer i livet utanför hästarna 
genom förstärkt självtillit.   
 
Miljöns funktion. I intervjuer framgår det att stallmiljön kan bidra till att det ”goda 
samtalet” uppstår mellan barn och terapeuten och att miljön bidrar till att relation mellan 
barn och terapeut förstärks. Stallmiljön kan inbjuda till att deltagaren och den 
professionella kan mötas och prata en stund för att sedan gå ifrån varandra, genom att göra 
sysslor, och sedan kan prata igen. Stallmiljön kan bidra till möjligheten att växla mellan 
djupa samtal, som livets tyngsta upplevelser eller erfarenheter, och mer allmänna samtal, 
vilket kan uppmuntra barn till att utveckla en relation till terapeuten. Vidare kan 
motivationen öka hos barn att bete sig väl och att miljön är avslappnande kan bidra till att 
barnet öppnar sig och finner förtroende för terapeuten, utifrån detta kan det goda samtalet 
sedan ta form. Miljön kan uppmuntra deltagaren till att utveckla relationer till terapeuten 
då stallmiljön är ofarlig. Fokus kan ligga vid genomförandet av stallsysslor som mockning 
och som sedan kan leda till att deltagaren ställer en fråga som utvecklas till ett samtal. 
Samtalet blir därmed kravlöst, ofarligt och på deltagarens egna initiativ och villkor. Ett 
annat exempel kan vara när terapeut och barnet står och packar hö kan behandlaren säga: 
 
     ”Åh, gud har du packat så många, jag har bara packat tre, vad duktig du är.” - Susanne 
 
Susanne beskriver att i miljön blir det naturligt för terapeuten att säga något positivt och 
terapeuten kan även sinka sig själv för att deltagaren ska få känna att denne är duktig. 
      
Enligt empowerment kan en individ få makt utan att någon annans makt påverkas då 
makten kan omfördelas istället för att missbrukas. Makten behöver därmed inte ses som ett 
nollsummespel, utan kan istället fördelas så att individerna exempelvis tillsammans 
kommer fram till en lösning på ett socialt problem (Swärd & Starrin, 2006). Utifrån 
intervjuer kan det tänkas att det sker en omfördelning av makten i den hästunderstödda 
terapin, vilket medverkar till att barnet på egen hand kan bestämma sig för att finna 
förtroende för terapeuten och samtala med terapeuten om sina livserfarenheter eller 
problem. Makten omfördelas mellan barnet och terapeuten vilket utifrån empowerment kan 
leda till att barnet och terapeuten tillsammans kommer fram till lösningar för att arbeta med 
barnets problematik, vilket kan förbättra barns psykiska mående. Forskning (Vidrine, 
Owen-Smith & Faulkner, 2002) anser att individer kan uppleva behandling med djur som 
mindre hotande, vilket kan gynna kommunikationen med terapeuten då individen blir mer 
positiv till att kommunicera. Forskningen överensstämmer med terapeuterna upplevelse av 
att barnen i den hästunderstödda behandlingen är positivt inställda till att prata med 
terapeuten.  
 
I intervjuer framgår det att den hästunderstödda terapins miljö kan bidra till att 
behandlingen sker efter barns nivå då uppgifterna i behandlingen kan anpassas efter barns 
förmågor och resurser. Om det är ett barn med begränsade krafter kan denne ändå göra 
sysslor som är av stor vikt för hästarna, men som inte är betungande.  
 
     ”Då gick den här personen, i några veckor tror jag att det var, och fyllde på vatten i baljorna till hästarna  
     i hagarna, livsviktigt för hästarna att de får vatten, men uppgiften var inte mer än att hålla i slangen och  
     låta vattnet rinna ner i baljan … Det var också en tydlig början och ett tydligt slut, när baljan var full var  
     uppgiften slut.” - Camilla 
 
Empowerment handlar om att, individen ska ha möjlighet till att, i så hög grad som möjligt, 
bestämma över sin egen vård (Silferberg & Tillberg, 2008). Intervjupersoner anser att 



SPEGLA MIG! 

	  

36 

genom miljön har barn möjlighet till att utföra varierande uppgifter efter sin egen förmåga, 
vilket innebär att barn till viss del har möjlighet att bestämma över sin egen vård. Alltså 
kan det tänkas att miljön bidrar till att barn får mer makt över sin behandling. 
 
I intervju lyfter Helen fram att hon tror att barns kontroll över sina liv kan öka genom 
behandlingen då barnet får möjlighet att se sig själv i andra sammanhang än vad barnet är 
van vid att befinna sig i, vilket kan jämföras med skolan, där vissa barn kan vara vana att 
misslyckas. Därmed kan hästunderstödd terapi tänkas vara ett sätt att bygga upp 
självförtroende hos barn genom att barnet kan lyckas, vilket barnet senare kan visa upp för 
omgivningen. 
 
Empowerment kan sträva efter att öka individers självkontroll och självtillit genom att 
skapa nya sätt att se på sig själv (Swärd & Starrin, 2006). En terapeut anser att barnet i 
stallmiljön kan se sig själv på ett nytt sätt där denne kan lyckas tillskillnad från andra 
miljöer. Utifrån empowerment kan det tänkas att stallmiljön har ökat barnets självkontroll 
och självtillit, vilket kan förbättra barnets psykiska mående.  
 
Intervjuer visar att stallmiljön kan ses som en ledarskapsskola där barn naturligt kan lära 
sig att utveckla ledarskap. Camilla beskriver att stallmiljön kan bidra till, framförallt bland 
unga tjejer, att utveckla handlingskraft och strategier som att våga ta för sig mer och vara 
tydligt.  
 
     ”Det är något som många kan ta med sig och det är väldigt många chefer och ledare på olika sätt som   
     håller på med hästar och som just säger det här att man har lärt sig dem här strategierna i stallet då.”   
     - Camilla 
      
Empowerment kan handla om att få kontroll över sitt liv för att öka sin maktposition 
(Øvrelid, 2007). Utifrån en intervju kan det tänkas att genom att barnet lär sig ledarskap i 
stallmiljön kan barnet lära sig att ha kontroll över en situation, vilket kan tänkas hjälpa 
barnet att få kontroll över sitt liv och öka sin maktposition.  
 
Terapeutens funktion. Flertalet intervjupersoner anser att det är viktigt att en dialog sker 
med barnet, på så sätt får barnet inverka i behandlingen och saker sker på frivillig väg. 
Genom tillvägagångssätt blir behandlingen individbaserad och barnet kan vara med och 
påverka vilka mål denne vill uppnå. Barnet kan ha möjlighet att själv få prova sig fram i 
den hästunderstödda terapin för att sedan hitta gemensamma lösningar tillsammans med 
terapeuten. Uppfattar terapeuten en situation som osäker kan denne välja att lyfta fram det 
utan att barnet upplever att terapeuten bestämmer över barnet.  
 
     ”Jag tror vi var 15 stycken inne i det lilla ridhuset … Varav en ägare kommer inte upp på sin häst … då    
     kände jag att det här inte kommer att gå, min häst började bli trixig också … och jag kände att hon    
     kommer att bli jättebesviken, men tillslut såg jag på eleven att hon var rädd … Så säger jag till henne att  
     ’om det var min riddag idag skulle jag välja att inte rida för det är för rörigt här inne’. Då köpte hon det   
     med en gång, då förstod hon att hon hade varit lite rädd egentligen, för då räddade jag hennes ansikte  
     genom att säga att jag inte hade velat göra det, men jag förbjöd henne inte heller. Då fick jag säga ’jag   
     tycker att det är väldigt klokt av dig att du tänker på hästen för att hon var faktiskt orolig här’. Sen fick jag  
     snabbt locka med någonting annat.” – Elisabeth  
 
I resultatet framgår det att en viktig uppgift som terapeuten kan tänkas ha i den 
hästunderstödda terapin är att berömma barnet, för att kunna påverka barns syn på sig 
själva, i form av självbild och självkänsla. Terapeuten bör då förstärka det som barnet gör 
bra och de resurser barnet har, vilket kan hjälpa individer att förändras. Om det inträffar 
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något negativt kan behandlarna ignorera det om det inte är allvarligt, och det är lätt att 
vända något negativt till något positivt istället.  

 
     ”Om man råkar spilla ur är det väl bara att ta upp, det är ingen fara. ’Titta vad fint det är istället när du har    
     tagit upp det’.” - Susanne 

 
     ”Beröm är det som förändrar människor inte straff.” - Susanne 
 
Genom att arbeta på detta sätt kan självkänslan höjas genom att de positiva erfarenheterna 
hos barnet börjar ökar vilket kan innebära att den positiva bilden av barnet blir starkare än 
den negativa bilden. Terapeutens inställning kan också vara en viktig faktor i behandlingen 
då den kan påverka hästen, barnet och andra individer samt genom att bara finnas där som 
stöd för barn. Terapeutens roll kan ses som att förverkliga och stötta barnet i dess mål och 
drömmar.  
      
Empowerment handlar om att individen ska ha möjlighet att bestämma över sin egen vård 
(Silferberg & Tillberg, 2008). En empowermentprincip lyfter fram att fokus ska vara att se 
individen som en vinnare och inte som ett offer (Payne, 2008). Genom att empowerment 
tillämpas kan en ökning av individers självkontroll ske då individer skapar ett nytt sätt att 
se på sig själva där självtilliten är högre. Motsatsen till att empowerment tillämpas kan 
vara att utsätta en individ för destruktiv skam, vilket kan innebära att kränkning äger rum. 
Destruktiv skam kan därmed påverka individens självtillit negativt (Swärd & Starrin, 
2006). Intervjupersoner anser att den hästunderstödda terapin utformas utifrån barnets 
behov, vilket kan ses som att barnet påverkar den egna vården i likhet med teorin. 
Intervjupersoner anser att det är av relevans att berömma barnet och låta barnet prova nya 
uppgifter. Utifrån empowerment kan terapeuten därmed se barnet som en vinnare och inte 
som ett offer då barnen får komma med egna idéer i behandlingen. Enligt intervjupersoner 
sker ingen form av kräkning gentemot barnen utifrån terapeuternas tillvägagångsätt då 
terapeuter berömmer barn istället för att bestraffa. Mot bakgrund av detta kan terapeuter 
förhindra att destruktiv skam påverkar barnets självtillit negativt. Genom att terapeuterna 
tillämpar empowerment i den hästunderstödda terapin genom att berömma barnet och låta 
barnet bestämma över sin egen vård, kan det tänkas att empowerment bidrar till att barnet 
skapar ett nytt sätt att se på sig själv med högre tillit, vilket kan tänkas främja barns 
psykiska hälsa. 

Slutsatser  

Hästen är en viktig del av behandlingen. Hästen besitter speciella egenskaper, visar 
deltagares känslor och kan främja anknytning, vilket gör den hästunderstödda terapin unik 
och verksam för individer med psykisk ohälsa och med svårigheter att fungera i mänskliga 
relationer. Egenskaperna kan handla om att hästar är ärliga, lugna, trygga, accepterande 
och icke-dömande. Hästar är inte människor, vilket gör att deltagaren själv kan bestämma 
hur denne vill förhålla sig till hästen och hur nära relationen ska vara. Deltagare kan också 
välja att förmänskliga hästen. Hästens funktion i den hästunderstödda terapin kan därmed 
vara att främja anknytning mellan deltagare och häst samt att vara flexibel i relationen som 
skapas med deltagaren. Hästens funktion kan hjälpa deltagaren att skapa relationer till 
andra människor. Utifrån mentalisering har hästen en förmåga att uppvisa deltagares 
känslor för att kunna förmedla dem till terapeuten. Hästen fyller därmed funktionen att 
spegla deltagarens affekter. Miljön i den hästunderstödda terapin är en viktig del i 
behandlingen och kan skilja sig från andra behandlingsformer som sker inomhus. Miljön 
kan vara verksam för individer med psykisk ohälsa som behöver en trygg miljö och 
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utrymme för att visa känslor. Intervjupersoner anser att miljön i den hästunderstödda 
terapin kan vara gynnande för att deltagarna ska kunna skapa relationer. Miljön beskrivs 
som normaliserad, trygg och strukturerad. Vidare beskrivs miljön som rytmisk, ofarlig, 
kravlös och naturlig då stallarbete kan leda till kontaktsökande. Miljöns egenskaper kan 
bidra till att miljön fyller funktionen att uppmuntra deltagaren till att söka kontakt med 
terapeuten och andra människor, och därmed främja anknytning. Deltagarens 
kontaktsökande kan sedan överföras till andra sammanhang. Stallmiljöns struktur och 
stimulation kan hjälpa deltagare att påvisa och tydliggöra känslor för att sedan öppna upp 
konversation mellan terapeut och deltagare. Stallmiljön kan besitta funktionen att 
framkalla deltagares känslor i behandlingsarbetet, utifrån mentalisering. Studien visar att 
terapeuten fyller en viktig funktion i arbetet med individer med psykisk ohälsa, och 
terapeuten i hästunderstödd terapi är unik då denne samarbetar med sin kollega, hästen, 
samt kan utvinna fördelar genom användandet av stallmiljön. Terapeutens roll i den 
hästunderstödda terapin beskrivs vara att visa att denne är att lita på och vara en hjälp till 
att ett gott möte uppstår mellan deltagare och häst samt lära deltagaren om gränser. Detta 
kan i sin tur hjälpa individen att ändra sina föreställningar kring relationer och knyta an till 
andra människor. Terapeutens roll är också att besvara deltagarens beteenden och vara 
beredd att möta deltagaren när möjligheten uppstår. Terapeuten fyller funktion att främja 
att deltagaren ska kunna bygga relationer i den hästunderstödda terapin, utifrån 
anknytning. I intervjuer framgår det att terapeuten innehar en roll att avläsa hästen för att 
kunna arbete med deltagarens känslor och att hjälpa till att en god relation uppstår mellan 
deltagare och häst. Utifrån detta kan terapeutens funktion i behandlingen vara att avläsa 
sina hästars spegling för att förstå deltagare och underlätta relationsbyggandet. 
 
Hästens funktion i den hästunderstödda terapin, utifrån empowerment, kan vara att främja 
barnets maktposition i behandlingen och öka barnets motivation, vilket kan gynna 
välmående hos barn med psykisk ohälsa. Intervjupersoner beskriver att barnet kan uppnå 
makt genom att hästen bidrar till att barnet naturligt intar en ledarposition. Makt kan även 
uppnås genom att hästen lyssnar på barnet, och samarbetar med barnet. Att hästen 
accepterar barnet som ledare kan stärka självkänslan. Intervjupersoner tror även att sitta på 
hästryggen kan verka motiverande, vilket kan bidra till att barnet vill lära sig saker på 
andra områden. Terapeutens funktion i den hästunderstödda terapin kan vara att stärka barn 
med psykisk ohälsa och låta barnet vara med och bestämma i behandlingen för att förbättra 
barns välmående. Utifrån intervjuer kan det tänkas att det är av vikt att en dialog sker 
mellan terapeut och barnet för att barnet ska ha möjlighet att inverka i behandlingen. 
Dessutom bör barnets mål med behandlingen eftersträvas. Det är även av vikt att 
terapeuten arbetar med beröm för att kunna stärka barnets självbild och självkänsla.  
Miljöns funktion, i den hästunderstödda terapin, utifrån empowerment kan vara att främja 
det goda samtalet mellan terapeut och barnet, uppmuntra till olika uppgifter utifrån barnets 
nivå samt hjälpa barnet att se sig själv i positiva sammanhang där barnet kan lyckas. Det 
kan därmed tänkas att miljön kan öka välmående hos barn med psykisk ohälsa. Flertalet 
intervjupersoner beskriver att stallmiljön kan bidra till att det utvecklas ett bra samtal 
mellan terapeut och barn samt att det goda samtalet går hand-i-hand med att finna 
förtroende för terapeuten. Stallet ses även som en ofarlig plats då barnet, på egna villkor 
och utan krav, kan påbörja ett samtal med terapeuten.  
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Diskussion 

Begränsningar och styrkor 

Enligt Patel och Davidsson (2003) är en nackdel med kvalitativa intervjuer som 
transkriberas är att det sker en tolkning redan i början av transkriberingen, vilket kan vara 
en risk då analysen kan ha påverkats. Forskaren får tolkningsföreträde och kan riskera att 
utge sin tolkning av intervjupersonens mening istället för att företräda det intervjupersonen 
säger. Att forskaren påverkar underlaget till analysen beror på att talspråket och 
skriftspråket är olika och när transkriberingen görs bortfaller ofta bland annat betoningar, 
gester och ironier. För att forskningens tillförlitlighet ska vara hög är det viktigt att 
forskaren är medveten om på vilket sätt intervjun transkriberas och hur det kan påverka 
analysen. Trots medvetenhet i studien kring att tolkningar kan ha skett finns ändå en viss 
risk för att tolkningar har inträffat, vilket läsare bör ha i åtanke vid kvalitativa intervjuer. 
 
En viktig aspekt under intervjuns gång är lyssnandet av vad som sägs respektive vad som 
inte sägs. Kommunikation kan även ske kroppsligt, därmed kan det vara av vikt att iaktta 
intervjupersonens kroppsspråk (Bryman, 2011). Nackdel med studiens användande av 
telefonintervjuer kan vara att information bortfaller genom att kroppsspråket inte 
synliggöras, samt att samtalet inte faller sig lika naturligt i jämförelse med face-to-face 
samtal. 
 
Det finns olika kriterier som intervjuaren bör beakta vid kvalitativ intervju. Kraven är 
bland annat att intervjuaren ska vara insatt i intervjuns fokus, vilket kan studeras genom att 
en pilotstudie genomförs innan intervjun äger rum. Intervjuaren är strukturerad genom att 
beskriva syftet med intervjun och att en lämplig inledning och avslutning under intervjun 
sker. Vidare är kraven att intervjuaren är tydlig och visar hänsyn gentemot 
intervjupersonen, genom att intervjufrågorna är lättbegripliga och lyssnar med vaksamhet 
på vad intervjupersonen säger och låter denne tala till punkt. Intervjupersonen bör även 
vara öppen, genom att denne är flexibel under intervjun och etiskt medveten genom att 
vara känslig för den etiska aspekten (Bryman, 2011). Studien har beaktat samtliga av dessa 
krav, därmed kan det ses att tillförligheten och trovärdigheten i studien är hög. 
 
Under studiens gång har det lyfts fram olika delar av den hästunderstödda terapin för att 
läsaren ska få en helhetsbild av fenomenet, avgränsningar har främst skett i analysen. En 
brist kan därmed vara att läsare upplever studien omfattande. Målgruppen psykisk ohälsa 
har valts ut för att kunna inkludera de olika former av problematik som deltagare kan lida 
av, varav psykisk funktionsnedsättning ingår i definitionen. En brist med en vid 
målgrupper kan vara att det finns en risk för att läsaren inte genomgående får en tydlig bild 
av vilka personer studien berör och det kan tänkas att delar i den hästunderstödda terapin 
ser olika ut för olika personer inom målgruppen. Då terapeuter som bedriver 
hästunderstödd terapi är begränsade kan det finnas svårigheter med att inrikta arbetet på 
mindre målgrupper som är relevanta för socialt arbete. På grund av begränsningen av 
terapeuter som bedriver hästunderstödd terapi som kan kopplas till studiens syfte och 
socialt arbete togs en intervjuperson, Helen, med i studien trots att terapeuten inte arbetade 
med hästunderstödd terapi med målgruppen barn. Helens svar kring barn togs ändå med i 
beaktning då det kan tänkas att hon har kunskaper kring hur behandlingen kan påverka 
barn utifrån sina erfarenheter av vuxna samt hennes förförståelse. Därmed bör Helens svar 
beaktas med detta i åtanke, då hennes svar inte har lika hög tillförlighet som övriga 
intervjupersoner. 
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De terapeuter som har beaktats under studiens gång har upplevts vara väldigt engagerade i 
sitt arbete då hästarna utgör en stor del av deras yrke och även en stor del i deras fritid och 
liv. Många timmar och hårt arbete ligger bakom hästkunskaperna och att utveckla den 
känslan som krävs för att kunna läsa av hästarna. Det kan därmed tänkas att en bidragande 
faktor i behandlingarnas resultat är att terapeuterna tror på sin behandlingsform och ser 
hästen som en kollega med särskilda egenskaper, vilket kan smitta av sig på deltagarna och 
hjälpa dem i deras problematik. Det kan tänkas att de terapeuter som ställer upp på intervju 
är positivt inställda till sin hästunderstödda terapi och vill dela med sig av sina erfarenheter 
av behandlingen. Detta kan tänkas bidra till att risken för att bilden av behandlingen kan 
blir något skev, dessutom när studiepopulationen endast består av fyra intervjupersoner. 

Slutsatser 

De resultat som intervjupersoner ser när deltagare får hästunderstödd terapi är mycket 
positiva. En intervjuperson lyfter särskilt fram att om barns syn på sig själva kan förändras 
eller om behandlingen kan öka barns känsla av kontroll genom hästen, kan hon inte härleda 
till enbart hästunderstödd terapi då hon inte har mätt dessa fenomen. Hon menar att även 
om barnets totala bild eller självkänsla förbättras kan hon inte härleda förbättringen till 
ridningen då hon har jobbat så pass lite med bara hästunderstödd terapi. Forskning påvisar 
även att det kan vara svårt att finna statistisk signifikans i studier som handlar om 
hästunderstödd terapi (Bachi, Terkel & Teichman, 2011; Ewing, MacDonald, Taylor & 
Bowers, 2007). Forskningen stödjer intervjupersonens svårighet i att kunna mäta om 
förbättringarna berodde på den hästunderstödda terapin eller om förbättringen grundande 
sig i något annat. Att det kan vara svårt att mäta om den hästunderstödda terapin ger effekt 
eller inte kan bero på att det är svårt att veta vad som ska mätas i terapin. Dessutom finns 
det svårigheter i att härleda vilka förbättringar som har skett genom den hästunderstödda 
terapin och vilka förbättringar som har skett genom faktorer utanför behandlingen. Detta 
kan ses som en brist i den hästunderstödda terapin, men som även förekommer i andra 
behandlingsformer.  
      
Ingen intervjuperson benämnde sina deltagare som klienter, vilket kan bero på att 
intervjupersonerna inte har reflekterat över att sätta stämpel eller etikett på deltagarna. 
Utifrån intervjupersoners fina och berörande berättelser om sina deltagare kan det tänkas 
att de har stark relation till deltagarna, vilket även kan vara en faktor till att de inte har 
bemärkt deltagarna på något generellt sätt. Vidare uppgav samtliga intervjupersoner att 
behandlingen är individbaserad och behandlingsformen anpassas till deltagaren. Mot 
bakgrund av dessa faktorer kan det tänkas att de individer som deltar i den hästunderstödda 
terapin inte blir stämplade som klienter utan ses som individer och kan därmed undgå att 
känna sig kränkta och klassificerade, vilket skulle kunna främja deltagare i sin 
behandlingsprocess och att de fortare uppnår behandlingsmål.  
      
Resultat som har beaktats har bland annat belyst att den hästunderstödda terapin kan tänkas 
förbättra barns psykiska hälsa då miljön kan vara en förutsättning för att det goda samtalet 
ska uppstå mellan terapeut och barnet, samt att miljön kan bidra till att barnets uppgifter i 
behandlingen kan anpassas efter individens förmåga. Det är av vikt att tänka på att miljön 
där den hästunderstödda terapin äger rum inte alltid är till fördel för alla individer då 
miljön kan vara farlig (Bachi, Terkel & Teichman, 2011). Trots att verksamheten särskilt 
beaktar deltagares-, hästars- och sin egen säkerhet, finns det en risk att olyckor inträffar då 
hästar är levande varelser och flyktdjur, vilket gör hästar delvis oförutsägbara. 



SPEGLA MIG! 

	  

41 

Terapeuterna har i intervjuer lyft fram att det är grundläggande att terapeuten känner sina 
hästar mycket väl för att de ska kunna avläsa hästen och att hästarna har accepterat 
terapeuten som ledare för att de enkelt ska kunna korrigera hästen om den gör fel.  	  
     
Slutsatsen att miljön medverkar till att barnen kan lära sig att utveckla ledarskap är 
intresseväckande då det kan tänkas vara en stor resurs som den hästunderstödda terapin 
besitter. Det framkommer att ökningen av psykisk ohälsa hos ungdomar i dagens samhälle 
har lett till att dessa ungdomar har flertal svårigheter att etableras i samhället, varav en av 
svårigheterna är att etableras på arbetsmarknaden (Socialstyrelsen, 2013). Det kan vara så 
att om barnen lär sig att utveckla ledarskap kan detta tänkas vara en väldigt god förmåga 
som kan hjälpa barnen att senare kunna etableras på arbetsmarknaden.  
       
En annan slutsats som är intresseväckande är att hästen kan reparera anknytningsproblem, 
öka självtilliten, ge motivation samt hjälpa individen att kommunicera med terapeuten. I 
Olsson och Olsson (2005) framgår det att skyddsfaktorer såsom självtillit, goda relationer 
till vuxna, upplevelse av meningsfullhet samt hjälp att bearbeta svåra upplevelser kan 
förhindra att ett barn kommer att få psykiska problem, som senare kan utvecklas till en 
psykisk funktionsnedsättning. Mot bakgrund av detta kan det tänkas att hästen ses som en 
skyddsfaktor, vilket är en stor fördel med den hästunderstödda terapin då den kan 
förebygga psykisk problematik.  

Framtida forskning 

Förslag på framtida forskning kan vara att belysa terapeutens roll då forskningen som 
beaktats inte belyser huruvida terapeuten kan påverka den hästunderstödda behandlingen 
och intervjupersoner har utryckt att det vore intressant att belysa terapeutens roll mer i 
forskning. En annan del av den hästunderstödda terapin som kan framlyftas är hur det 
kommer sig att nästan enbart kvinnor använder sig av hästunderstödd terapi, vilket har 
framgått i den aktuella studien då samtliga terapeuter som vi varit i kontakt med var 
kvinnor och i intervjuer framlyfts att övervägande deltagare är kvinnor. Mot bakgrund av 
detta kan det vara intressant att belysa med forskning hur det kommer sig att 
könsfördelning finns och belysa vilka effekter terapin skulle kunna ha på män i Sverige.  
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Bilaga 1 – E-post till intervjupersoner  
 
Hej! 
 
Vi är två socionomstudenter som läser termin 6 på Örebro Universitet. Vi skriver nu en c-
uppsats som handlar om hästunderstödd terapi för personer med psykiska besvär. Vi letar 
efter intervjupersoner som bedriver hästunderstödd terapi och som skulle vilja bidra med 
information till vår studie.  
 
Syftet med vår c-uppsats är att titta på vad det är i den hästunderstödda terapin som gör att 
den hjälper individer med problematik samt vad i den hästunderstödda terapin som gör att 
den kan vara lämplig att tillämpa på barn.    
 
Anledningen bakom studien är att vi vill påvisa en alternativ behandlingsmetod för 
individer med psykisk ohälsa. Som vi har förstått, är den hästunderstödda terapin ännu inte 
så utbredd i Sverige, och vi skulle därför vilja uppmärksamma den genom c-uppsatsen.   
 
Därför undrar vi om du skulle vara intresserad av att ställa upp på en intervju? Din 
medverkan skulle ha stor betydelse för oss.    
 
Det är vi två som kommer genomföra intervjun, vid ett tillfälle. Om du inte bor alltför långt 
borta besöker vi gärna verksamheten för att genomföra intervjun där, annars kommer den 
att genomföras via telefon. Om du tillåter kommer intervjun att spelas in och i sådana fall 
är det bara vi två som kommer avlyssna intervjun, materialet kommer enbart användas i 
detta arbete och efter att c-uppsatsen är klar kommer materialet att förstöras. Du kommer 
vara anonym i arbetet och kan närsomhelst välja att avbryta ditt deltagande.    
 
Hoppas du är intresserad av att delta! 
Vi vore tacksamma för snabba svar.  
 
Med Vänliga Hälsningar Sarah Nilsson & Sarah Luisa Balia  
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Bilaga 2 – Intervjuguide  
 
Bakgrundsfrågor 
Hur ser din yrkesbakgrund ut? 
Hur länge har du varit aktiv inom hästunderstödd terapi? 
Hur går individen tillväga om den vill ha hjälp hos er? 
Vilka målgrupper behandlar du inom hästunderstödd terapi? 
Hur är behandlingen utformad?  
Vilka huvudsakliga mål vill behandling uppnå? 
	  
Syfte del 1 Teori Tema Fråga 
Syftet med studien är att 
ta reda på vad i den 
hästunderstödda terapin 
som gör behandlingen 
unik och verksam för 
individer med psykisk 
ohälsa.  

   

 Allmänt   Vad är det som gör att 
den hästunderstödda 
behandlingen urskiljer 
sig från traditionella 
behandlingsformer? 

 Anknytning Hästens funktion Hur kan relationen se ut 
som uppstår mellan häst 
och deltagare? 

 Anknytning Hästens funktion Hur kan relationen hjälpa 
deltagaren i 
behandlingen? 

 Anknytning Hästens funktion Hur kan relationen som 
uppstår mellan häst och 
deltagare påverka hur 
deltagaren knyter an till 
andra? 

 Anknytning Hästens funktion Hur kan hästen underlätta 
din relation till 
deltagaren i 
behandlingsprocessen? 

 Allmänt Miljöns funktion Vad i den omgivande 
miljön kan bidra till att 
hjälpa deltagare i deras 
behandlingsmål? Inte 
endast stallmiljö utan 
även naturen 

 Anknytning  Miljöns funktion Hur kan miljön 
uppmuntra deltagaren att 
utveckla relationer med 
dig och med hästen? 

 Mentalisering Hästens funktion Hur kan deltagarens 
sinnesstämning påverka 
hästen? 

 Mentalisering Hästens funktion Hur kan hästen bemöta 
deltagens känslor? 

 Mentalisering Hästens funktion Hur kan hästens 
sinnesstämning påverka 
deltagaren? 

 Mentalisering Terapeutens funktion Vilken betydelse har du i 
deltagarnas behandling? 

Syfte del 2  Teori Tema Fråga 
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Syftet är att undersöka 
hur den hästunderstödda 
terapin kan öka 
välmående hos barn med 
psykisk ohälsa. 

   

 Empowerment Miljöns funktion Vilka verktyg kan barn få 
i miljön för att förbättra 
sin hälsa?   
 

 Empowerment Hästens funktion Hur påverkas barns syn 
på sig själva genom 
behandlingen? 

 Empowerment Hästens funktion På vilket sätt kan 
behandlingen öka barns 
kontroll över sina liv? 

 Empowerment Terapeutens funktion Hur stor inverkan har 
barnet i behandlingen?  

 Empowerment Hästens funktion På vilket sätt kan hästen 
bidra till att barnet får 
mer makt? 

 Empowerment Miljöns funktion Vad kan miljön bidra 
med för att deltagaren 
ska kunna hantera eller 
förändra sina känslor? 

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  


