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Sammanfattning 

Ämnet för detta arbete är hästterapi för barn med autismspektrumtillstånd. Eftersom hästterapi är ett 

brett begrepp som innefattar mycket ligger fokus på de enskilda metoderna inom hästterapin. Fokus 

ligger också på uppfattningen hos terapeuterna. Dessa har särskilda kunskaper om hur hästterapin 

läggs upp med olika aktiviteter och särskilda kunskaper om hästarna som deltar i terapin. 

Frågeställningarna för arbetet är hur barn med autismspektrumtillstånd reagerar på olika metoder inom 

hästterapi och vilken hästens funktion är i olika metoder inom hästterapi för barn med 

autismspektrumtillstånd. Metoden som arbetet använder sig av är kvalitativa intervjuer med fem 

stycken terapeuter som är verksamma inom hästterapi. Arbetets första frågeställning besvaras med att 

både helheten, ridningen och de avsuttna aktiviteterna är viktiga för barnens reaktion på hästterapin. 

Helheten är viktigt för att barnen ska känna en motiverande glädje. Ridning, särskilt i naturen, är 

viktig för att barnen ska få ett lugn. De avsuttna aktiviteterna är viktiga för att barnen ska kunna 

utveckla den så viktiga relationen med hästen. Arbetets andra frågeställning besvaras med att hästens 

funktion inom hästterapin är att möjliggöra att brukaren bygger upp en relation med hästen samt att 

erbjuda en stabilitet som ger brukaren en struktur att hantera den nya situation som hästterapin utgör. 

Detta sker bäst om hästen har ett interaktivt och stabilt psyke och om brukaren får använda samma 

häst vid varje tillfälle. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Autism, Asperger och andra autismliknande tillstånd innebär ett annat sätt att uppleva, tolka och tänka 

än vad de flesta har (Autism- och Aspergerförbundet u å). Vid diagnostiseringen av personer med 

autismspektrumtillstånd ser man framför allt till begränsningar i ömsesidigt socialt samspel och 

kommunikation, samt begränsade, repetitiva och stereotypa beteenden, intressen och aktiviteter 

(Jansson 2015). Vid sidan av detta finns en rad andra egenskaper eller beteenden som är vanliga hos 

personer med autismspektrumtillstånd, men som inte är en del av diagnosen (Gilberg & Peeters 2002). 

 Det finns många teorier om vad man kan göra för att hjälpa personer med autismspektrumtillstånd. 

Behovet av hjälp ser mycket olika ut från person till person, eftersom autism har så många olika 

ansikten. De autistiska symptomen varierar avsevärt från person till person och den faktor som kanske 

mer än något annat påverkar detta är graden av begåvningshandikapp hos den autistiske (Cohen 2000, 

s 26-27). 

 Sedvanlig behandling av autism består enkelt uttryckt av pedagogiska insatser för att barn med 

autismspektrumtillstånd ska lära sig allt som de har svårt för. Det handlar i första hand om att utveckla 

ett sätt att kommunicera. Senare i behandlingen är att ungdomar eller vuxna personer med 

autismspektrumtillstånd ska få adaptiva färdigheter, det vill säga färdigheter att klara sig i vardagen, 

och att de ska få en sysselsättning. Utöver detta är en målsättning att personer med 

autismspektrumtillstånd ska få fritidsaktiviteter och lära sig socialt samspel genom till exempel att lära 

sig läsa sociala situationer (Gilberg & Peeters 2002). 

 Djur i allmänhet och hästar i synnerhet har funnits i människans närhet i flera tusen år. I flera 

hundra år har man insett att detta, människans närhet till djuren, inneburit flera fördelar och så 

småningom har olika terapiformer utvecklats där man tar hjälp av djur. 

 En sådan form av djurterapi som utvecklats under 1900-talet är hästterapi. Enkelt uttryckt är 

hästterapi terapi med hjälp av hästar. Terapin består dels i ridning, som i grund och botten liknar 

vanlig ridlärning men med några speciellt konstruerade övningar beroende på brukarens behov, samt 

dels avsuttna aktiviteter, såsom att ta hand om hästen före och efter ridningen. För att det ska kallas 

hästterapi ska det dock finnas ett terapeutiskt syfte med aktiviteterna. Finns inte detta kallas det helt 

enkelt för fritidsridning för personer med funktionsnedsättningar, något som i och för sig också kan 

vara mycket välgörande på många olika sätt.  

 Hästterapi har använts och testats på en mängd olika personer med en mängd olika problem och 

bland annat har man använt hästterapi på barn med autismspektrumtillstånd. En fråga är om detta har 

terapeutisk effekt eller om det bara har samma välgörande effekter som fritidsridning. På senare år har 
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det kommit en del forskning om hästterapi för barn med autismspektrumtillstånd i och huvudsak visar 

denna på att det finns många positiva effekter med hästterapi för barn med autismspektrumtillstånd. 

1.2. Problemformulering 

Ämnet för detta arbete är hästterapi för barn med autismspektrumtillstånd. Forskningen på området för 

hästterapi för barn med autismspektrumtillstånd är inte särskilt omfattande och frågan är egentligen 

hur hästterapi fungerar för barn med autismspektrumtillstånd. För att tydliggöra hur hästterapi 

fungerar fokuserar detta arbete på de olika metoder som används inom hästterapi. Hästterapi som 

begrepp är otydligt och det finns ingen allmänt accepterad definition. Därför är det konstruktivt att 

fokusera på de aktiviteter som faktiskt utförs inom ramen för det som kan kallas hästterapi. 

 Forskningen om hästterapi kan fokusera på olika empiriskt material. Nästan all forskning på 

området hästterapi för barn med autismspektrumtillstånd fokuserar på brukarna. Eftersom personer 

med autism kännetecknas av begränsningar i kommunikation har denna utförts genom olika 

psykologiska tester. En del forskning beaktar även hur vuxna i barnens närhet, till exempel vårdare 

eller föräldrar, uppfattar barnens utveckling med anledning av hästterapin. Ytterligare ett alternativ 

som inte är så vanligt och som detta arbete ska fokusera på är uppfattningen hos terapeuterna, 

personerna som leder och genomför hästterapin. En fördel med detta perspektiv är att terapeuterna kan 

ha särskilda kunskaper om terapin som inte brukarna eller andra i barnens närhet har. Detta perspektiv 

är också intressant eftersom det inte är så vanligt. 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är därför att undersöka terapeutens perspektiv av hur hästterapi fungerar för 

barn med autismspektrumtillstånd. Detta innefattar en undersökning av olika metoder som används, 

hur barn med autismspektrumtillstånd reagerar på dessa metoder och vilken hästens specifika funktion 

är i dessa metoder. 

 Detta syfte är viktigt eftersom de i förlängningen kan ge kunskaper som hjälper barn med 

autismspektrumtillstånd till ökad livskvalitet och utveckling. Kunskap om hur barn med 

autismspektrumtillstånd reagerar på hästterapi och om hur hästterapi bäst utformas är centralt för att 

utveckla det sociala arbetet att behandla barn med autismspektrumtillstånd. 

 Utifrån detta syfte har följande frågeställningar formulerats: 

- Hur reagerar barn med autismspektrumtillstånd på olika metoder inom hästterapi? 

- Vilken är hästens funktion i olika metoder inom hästterapi för barn med autismspektrumtillstånd? 
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2. Tidigare forskning 

2.1. Om avsnittet tidigare forskning 

Detta avsnitt har som syfte att ge en överblick över tidigare forskning inom området hästterapi för barn 

med problem inom autismspektrumet. Avsnittet delas i tre huvuddelar, nämligen en första del om 

hästterapi, en andra del om terapi för barn med autismspektrumtillstånd och en tredje del om när dessa 

aspekter förs samman. 

2.2. Hästterapi 

Hästterapi är en del av det större begreppet djurterapi. Djur har länge använts inom olika former av 

vård. Djur användes under 1700- och 1800-talen på olika vårdinrättningar för att vårdtagarna skulle 

interagera med djuren och ta hand om djuren (Burgon, 2014, s 14). Det är dock först på senare tid som 

det bedrivits forskning på vilken betydelse djur har för människors hälsa. 

 Forskningen om hästterapi inleddes med forskning om de fysiska fördelar som hästterapi eller 

umgänge med hästar kan innebära. Ofta utfördes forskningen med personer med olika funktionshinder 

och en pionjär var Bertoti (1988) som visade betydande förbättringar hos barn med Cerebral pares 

efter att ha genomfört ett tioveckors program med hästterapi. Vidare forskning visade att personer med 

funktionshinder fick bland annat förbättrad koordination (Brock, 1989) och förbättrad rörlighet 

(MacKinnon et al, 1995). 

 Trots detta finns fortfarande relativt lite forskning om hästterapi. Denna brist är ännu större när det 

kommer till kvantitativa eller medicinska undersökningar, eftersom mycket av den forskning som 

bedrivs är kvalitativ och fokuserad på fallstudier (Burgon, 2014, s 19). Trots detta anses de studier 

som har gjorts visa att hästterapi erkänns alltmer internationellt som en effektiv behandling för en rad 

olika grupper (Burgon, 2014, s 24). 

 Som exempel på en grupp av brukare som studerats kan nämnas interner på fängelser. 

Amerikanerna Cushing och Williams (1995) gjorde en studie av hästterapi med vilda mustanger och 

interner på fängelser. Denna visade att hästterapin innebar fördelar i form av färre disciplinära åtgärder 

och minskad risk för återfall.  En annan grupp som studerats är vuxna med olika psykiska problem. I en 

studie av amerikanerna Bizub, Joy och Davidson (2003) deltog vuxna med långvarig psykiska 

problem särskilt inom schizofrenispektrumet. Studien visade på ökad självinsikt, ökat självförtroende 

och minskade rädslor. Deltagarna fick även en relation med hästen och hästarnas ”ovillkorade kärlek” 

gjorde att deltagarna kände större möjligheter att inleda andra relationer. Som kontrast till detta kan 

nämnas att det också gjorts forskning på grupper som inte haft några särskilda gemensamma nämnare. 

Amerikanerna Klontz, Bivens, Leinart & Klontz (2007) har till exempel gjort en undersökning bland 

fyrtionio personer som deltagit i experimentell hästterapi. I studien användes enkäter och olika 
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mätmetoder för att mäta den personliga läggningen och deltagarnas självförverkligande. Studie visade 

en förbättring i en jämförelse mellan förtesterna och eftertesterna. 

 Barn och ungdomar med psykiska problem är en grupp med brukare som har studerats särskilt och 

som är av särskilt intresse för detta arbete. Amerikanerna Vidrine, Owen-Smith och Faulkner (2002) 

gjorde en studie av barn i åldrarna sju till tio år som alla hade liknande problem med bland annat 

fosterhem, psykiska besvär eller aggressionsproblem och problem i skolan. Dessa fick delta i en 

särskild form av hästterapi, nämligen voltige, vilket enkelt uttryckt är olika gymnastiska övningar 

uppe på hästryggen. Denna studie visade på en psykisk utveckling hos brukarna, bland annat genom 

ett ökat uttryck av känslor och ett ökat förtroende både för varandra och för hästarna. En annan studie 

är gjord av amerikanerna Ewing, MacDonald, Taylor och Bowers (2007). I den deltog ungdomar från 

en specialskola och alla deltagarna hade olika psykiska besvär, bland annat olika beteendestörning och 

inlärningssvårigheter. Bara fyra av tjugosju deltagare hade intelligenskvot under genomsnittet. Studien 

innehöll både kvalitativa och kvantitativa data och de kvantitativa data visade inte på förutsedd 

förbättring efter hästterapin. Detta förvånande resultat förklarar författarna bland annat med att 

deltagarna haft svårare psykiska besvär än personer i tidigare studier och att de genom sin plats på 

specialskolan blivit vana vid tester av deras psykiska förmåga och svarat som de brukat göra tidigare. 

2.3. Terapi för barn med autismspektrumtillstånd 

Forskning om terapi för barn med autismspektrumtillstånd är mycket omfattande. Förståelsen för 

autismspektrumtillstånd kan delas in i dels en förståelse för de symptom som personer med 

autismspektrumtillstånd har, dels en förståelse av orsakerna till symptomen och dels en förståelse av 

behandlingen av symptomen. En stor del om forskningen om autism handlar om den andra av dessa 

delar, förståelsen av orsakerna till symptomen. 

 Även när det gäller den tredje delen, behandlingen av symptomen eller annorlunda uttryckt terapi 

för barn med autismspektrumtillstånd, så är forskningen så omfattande att det är svårt att ge en samlad 

överblick. I detta arbete har jag använt mig av böcker som redogjort för forskningen inom vissa 

områden, framför allt Quill (1995), Teaching Children with Autism och Gabriels & Hill (2002) 

Autism: From Research to Individualized Practice. 

2.4. Hästterapi för barn med autismspektrumtillstånd 

Som nämnts ovan finns det fortfarande relativt lite forskning om hästterapi. Detta gäller så klart även 

när det gäller hästterapi för barn med autismspektrumtillstånd. Det finns dock en del undersökningar. 

Dessa har det gemensamt att de undersökt en grupp av barn med autismspektrumtillstånd som under 

en viss period får delta i hästterapi. Barnen undersöks i alla studier före och efter veckorna med terapi. 

Sedan har dock studierna en del skillnader sinsemellan. Här presenterar jag fem av dessa studier. De 

presenteras kronologiskt. 
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 Den första studien gjordes av Bass, Duchowny & Llabre (2009). Undersökningsgruppen bestod av 

nitton deltagare i åldrar mellan fem och tio år. De deltog i hästterapi under en period av tolv veckor. 

Studien visade att barnen efter terapin gjorde förbättringar framför allt när det gällde social motivation 

samt uppmärksamhet och koncentration. 

 Den andra studien gjordes av Gabriels et al (2012). Den skiljer sig från Bass, Duchowny & Llabre 

(2009) genom att antalet deltagare var flera och att de äldsta deltagarna var äldre. 

Undersökningsgruppen bestod av 42 deltagare i åldrarna mellan sex och sexton år. De deltog i 

hästterapi under en period av tio veckor. Undersökningen inriktade sig på självkontroll, adaptiva 

färdigheter och motorik och visade förbättringar på alla områden. Tydligast var förbättringarna när det 

gällde självkontroll och frågor som irritation, hyperaktivitet och stereotypa beteenden. 

 Den tredje studien gjordes av Jenkins & DiGennaro Reed (2013). Den skiljer sig från de två 

föregående studiernas när det gällde metodiken genom att den också undersökte föräldrarnas 

upplevelse av hur barnens beteende förändrades. Undersökningsgruppen bestod av sju deltagare i 

åldrar mellan sex och fjorton år. De deltog i hästterapi under en period av nio veckor. Även denna 

undersökning studerade flera olika beteenden hos barnen. Den stora skillnaden mellan denna studie 

och de andra studierna är att den inte visade några märkbara förbättringar efter hästterapin. Den enda 

skillnaden som var tydlig var att barnens fysiska förmågor, till exempel hållningen, förbättrades under 

själva ridningen. Föräldrarna som deltog i studien tyckte att ridningen kunde fungera som rekreation, 

men inte som terapi. Det är svårt att förklara varför denna studie motsäger de tidigare. En förklaring 

som nämns i artikeln är den annorlunda metoden, men samtidigt poängteras att föräldrarnas åsikter 

endast påverkat resultatet till en liten del. En annan tänkbar förklaring skulle kunna vara att terapin 

pågick under färre veckor och att antalet deltagare var betydligt lägre. 

 Den fjärde studien gjordes av Ward et al (2013). Den skiljer sig från de föregående studierna 

eftersom den inte bara undersökte barnen direkt efter att hästterapin avslutats utan också gjorde 

uppföljande undersökningar lång tid efter att terapin avslutats. Undersökningsgruppen bestod av 21 

deltagare från förskolan och upp till femte klass med en medelålder av 8,1 år. Även denna studie 

undersökte flera olika beteenden och också denna studie visade på tydliga förbättringar över lag efter 

att hästterapin avslutats. Däremot förändrades flera resultat vid de senare uppföljande 

undersökningarna. Studien är dock inte tillräckligt omfattande för att dra några slutsatser om hur 

effekterna av hästterapi består i ett längre tidsperspektiv. 

 Den femte studien gjordes av Lanning et al (2014). Den skilde sig från de föregående studiens 

genom att den fokuserade på livskvalitet. Även i denna studie undersökte föräldrarnas upplevelse av 

hästterapins effekter. Undersökningsgruppen bestod av tretton deltagare i åldrar mellan fyra och 

femton år. Studien visade på förbättringar inom flera områden, både på de tester som gjordes på 

barnen och på föräldrarnas upplevelse av barnen. Föräldrarna berättande bland annat att de upplevde 

att barnens bråkade mer sällan, fick bättre koncentrationsförmåga och deltog frivilligt i fler aktiviteter i 

skolan.  
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3. Teori 

3.1. Om avsnittet teori 

Avsnittet teori är indelat i tre delar. Den första delen handlar om kunskapsteori och den har varit 

utgångspunkten för arbetet och framför allt avgjort utformningen av metoden för arbetet. Den andra 

delen handlar om centrala begrepp och den tredje delen handlar om teori om hästterapi för barn med 

autismspektrumtillstånd. Dessa två delar används framför allt vid analysen av resultatet i arbetet, dels 

genom att förklara de undersökta metodernas funktion, dels genom att, när teorierna ger svaga 

förklaringar, diskutera teoriernas riktighet. 

3.2. Kunskapsteori 

3.2.1. Allmänt om kunskapsteori 

Detta arbete grundar sig på en hermeneutisk och fenomenologisk ansats. Hermeneutiken och 

fenomenologin har det gemensamt att de är anti-positivistiska inriktningar. Positivismen har haft stor 

betydelse under 1900-talet. Det är enligt positivismen meningslöst att ägna sig åt sökandet efter 

förklaringar. Istället ska fokus ligga på sökandet efter regelbundenheter, vilka kan göra det möjligt att 

göra förutsägelser om framtiden (Melander 1999, s 43). De anti-positivistiska inriktningarna kritiserar 

den logiska positivismen som ställt upp en verifierbarhetsprincip. Verifierbarhetsprincipen innebar i 

korthet att ett meningsfullt påstående måste kunna verifieras (Melander 1999, s 44). Två av de anti-

positivistiska inriktningarna var hermeneutiken och fenomenologin. Gränsen mellan dessa inriktningar 

är i vissa fall flytande och ofta används uttryck som hermeneutisk-fenomenologisk ansats eller 

hermeneutisk femomenlogi (Erikson 1999, s 289 och Barbosa de Silva & Wahlberg 1994, s 58). 

Skillnaden mellan hermeneutiken och fenomenologin kan illustreras med följande uttalande: ”det är 

möjligt att förstå kristendomen utan att vara kristen, men det är inte möjligt att förstå vad det innebär 

att vara kristen utan att själv vara det” (Barbosa de Silva & Wahlberg 1994, s 58). Uttalandet ska 

illustrera att fenomenologin söker efter mening i logisk och epistemologisk betydelse och att det är 

möjligt att rent fenomenologiskt förstå kristendomen. Hermeneutiken söker istället mening i 

existentiell betydelse och det är inte möjligt att hermeneutiskt förstå kristendomen utan att vara kristen 

(ibid, s 58-59). 

3.2.2. Hermeneutik 

Hermeneutiken kan både beskrivas som en vetenskaplig metod och som en ontologi, det vill säga en 

lära om verklighetens beskaffenhet. Hermeneutiken kan därmed ses som en teorifamilj med flera olika 

teorier i (Hallberg 1999, s 74). 

 Hermeneutiken har vissa utgångspunkter. En utgångspunkt är att människans utsagor är 

intentionella, det vill säga avsiktliga. Det betyder att oavsett hur absurd en utsaga eller handling än 
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verkar, så är utsagan i den enskilda människans perspektiv meningsfull och ändamålsenlig (Sjöström 

1994, s 75-76). En annan utgångspunkt är att varje människa är unik. Detta innebär dock inte att 

kunskap om enskilda människors utsagor saknar betydelse för andra människor. Genom kunskap om 

enskilda unika människor ökar enligt hermeneutiken förutsättningarna att förstå en annan människa 

(Sjöström 1994, s 74). 

 I den hermeneutiska analysen är det viktigt beakta sammanhanget. Därför är det viktigt att noga 

dokumentera till exempel intervjuer. Utan kunskap om det mänskliga sammanhanget, såsom till 

exempel sättet att ställa frågor eller tidigare händelser, är det inte möjligt att ha fullständig förståelse 

av människors utsagor (Sjöström 1994, s 81). 

3.2.3. Fenomenologi 

Fenomenologin handlar om undersökningar av hur människor uppfattar sin omgivning. De flesta 

definitioner av fenomenologi utgår från Kants distinktion mellan ”det som visar sig” och 

”verkligheten” (Sander 1999, s 102). Den centrala är inte hur saker är, utan hur saker visar sig för våra 

sinnen (Alexandersson 1994, s 112). 

 I den fenomenologiska analysen diskuteras ofta olika sätt att göra skillnad mellan olika 

uppfattningar. En åtskillnad är mellan en uppfattning om vad något är jämfört med en uppfattning om 

hur något är. Det är viktigt att inte glömma bort ”vad-aspekten” eftersom det viktigt att beakta med 

vilken säkerhet olika personers uppfattningar avser samma företeelse (Alexandersson 1994, s 118). En 

annan åtskillnad är uppfattningar som är åsikter och uppfattningar som är förståelser. Åsikter är inte i 

första hand fenomenologins intresse, utan uppfattningar som uttrycker förståelser av verkligheten är 

det centrala. Detta kallas den genuina uppfattningen (Alexandersson 1994, s 119-120). 

 Den fenomenologiska analysen kan dels in i olika steg som att tolka uppfattningar, att kategorisera 

uppfattningar och att studera den underliggande strukturen i kategorisystemet. En tolkning av 

uppfattningarna måste innefatta en radikalt kritisk reflektion eller annorlunda uttryckt en absolut 

förutsättningslöshet (Sander 1999, s 106-107). Det är centralt i den fenomenologiska tolkningen att 

frigöra sig från olika betingade förutsättningar eller bestämningar. Den underliggande strukturen kan 

utgöra en rangordning i relation till ett yttre kriterium eller i relation till ett inre kriterium. En relation 

till ett yttre kriterium kan det till exempel vara fråga om när uppfattningarna rangordnas utifrån aktuell 

forskning. En relation till ett inre kriterium är det till exempel fråga om när uppfattningarna 

rangordnas utifrån hur utvecklade och omfattande de anses vara (Alexandersson 1994, s 127) 

3.3. Centrala begrepp 

3.3.1. Hästterapi 

Begreppet hästterapi kan enkelt uttryck sägas betyda terapi med hjälp av hästar. Det florerar ett flertal 

olika termer för terapi med hjälp av hästar, både på svenska och engelska. De olika termerna används 
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parallellt och är ett tecken på att hästterapi är ett ämne under utveckling med få standardiseringar 

(Burgon 2014, s 2). 

 En vanlig term på svenska är ridterapi. Med ridterapi avses både ridning och avsuttna aktiviteter. 

Ridningen innefattar övningar med ursprung i traditionell ridutbildning och ett urval av särskilt 

anpassade övningar. De avsuttna aktiviteterna innefattar att sköta hästen före och efter ridningen 

(Silfverberg & Tillberg 2008, s 68). Ridterapi som utförs av sjukgymnaster innefattar vanligen inga 

avsuttna aktiviteter (Föreningen ridterapi för alla, u å). Övningarna inom ridterapi anpassas efter 

brukarnas rehabiliteringsmål. Kännetecknande för ridterapi är att övningarna alltid har ett terapeutiskt 

syfte. Finns det inget terapeutiskt syfte eller uttalade terapeutiska målsättningar är det inte fråga om 

ridterapi utan fritidsridning för personer med funktionshinder (Föreningen ridterapi för alla, u å). På 

svenska kan också termen hippoterapi användas (Svanberg, u å). 

 Det finns flera speciella varianter av hästterapi, bland annat med fokus på vissa raser eller med 

fokus på andra ovanligare aktiviteter med hästen. Däribland kan nämnas voltige, en slags gymnastik 

som utförs från hästryggen, och aktiviteter med hästspann och vagn (Scott 2005, s 69-74). 

 Eftersom ridterapi vanligen innefattar avsuttna aktiviteter är en mer adekvat term hästunderstödd 

terapi (Föreningen ridterapi för alla), en direkt översättning av den engelska termen Equine-Assisted 

Therapy För enkelhets skull används i detta arbete termen hästterapi.  

3.3.2. Autismspektrumtillstånd 

Eftersom arbetet är inriktat på hästterapi för barn med autismspektrumtillstånd är detta begrepp 

avgörande. Termen autism myntades 1911 av schweizaren Eugen Bleuler för att beskriva 

självförsjunkenhet hos patienter med schizofreni (Unenge Hallbäck, u å). Ordet kommer från det 

grekiska ordet auto´s som betyder själv. På 1940-talet användes termen autism av amerikanen Leo 

Kanner för att beskriva ett syndrom hos barn som han menade inte var beskrivet förut och därigenom 

myntades det nuvarande begreppet autism (Kanner, 1943). Samtidigt beskrev österrikaren Hans 

Asperger ett liknande syndrom hos barn vilket han kallade autistisk psykopati. Detta blev dock inte 

känt förrän långt senare när brittiskan Lorna Wing skrev om Aspergers arbeten och myntade begreppet 

Aspergers syndrom (Wing, 1981). 

 Autismspektrumtillstånd är ett begrepp som används för att beskriva alla syndrom som liknar 

autism. De två viktigaste standarderna som används för att beskriva sjukdomstillstånd är den 

amerikanska standarden för psykiatriska sjukdomstillstånd, Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM) och den internationella statistiska klassificeringen utgiven av 

Världshälsoorganisationen, International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems (ICD). 

 I ICD-10 finns flera genomgripande utvecklingsstörningar. Vid sidan om autism och Aspergers 

syndrom finns där bland annat atypisk autism, Retts syndrom och annan desintegrativ störning i 

barndomen. (Socialstyrelsen, 2010, s 200-201). 
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 I DSM-5 finns bara en diagnos, nämligen autism. Arbetsgruppen bakom DSM-5 ansåg inte att det 

fanns tillräckligt vetenskapligt stöd för att införa flera diagnoser. När det gäller Aspergers syndrom 

ansåg gruppen att det inte gick att skilja Aspergers syndrom från högfungerande autism. När det gäller 

atypisk autism ansåg gruppen att personer med den diagnosen numera skulle rymmas inom den nya 

autismdiagnosen. När det gäller Retts syndrom fann gruppen att syndromet berodde på en mutation i 

X-kromosomen, vilket gör att den inte hör hemma i en standard för psykiatriska sjukdomstillstånd. 

När det gäller annan desintegrativ störning ansåg gruppen att det inte gick att skilja detta från autism 

med regression (Jansson, 2015). 

 Det finns därmed skäl att frångå begreppet autismspektrumtillstånd och bara använda begreppet 

autism. I detta arbete används dock begreppet autismspektrumtillstånd för att tydliggöra att det inte 

bara avser autism i enlighet med ICD-10. 

 I ICD-10 beskrivs autismspektrumtillstånd som tillstånd som ”karakteriseras av kvalitativa 

rubbningar i socialt samspel och kommunikationsmönster samt av en begränsad, stereotyp och 

repetitiv repertoar av intressen och aktiviteter” (Socialstyrelsen, 2010, s 200). I DSM-5 används två 

huvudområden för att definiera autism, nämligen begränsning i social kommunikation och socialt 

samspel samt begränsade repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter (Jansson, 2015). 

 Utifrån detta kan man dra slutsatsen att två saker kännetecknar personer som har 

autismspektrumtillstånd, nämligen för det första begränsningar i kommunikation och socialt samspel 

och för det andra begränsade repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter. Det har diskuterats mycket 

om autism också kännetecknas av begränsat kognitiv förmåga. Det har både framförts att personer 

med autism har goda kognitiva förmågor och att två tredjedelar av personer med autism har försämrad 

förmåga (Schuler 1995, s 13). Det finns flera möjliga förklaringar till dessa skilda resultat. Det kan 

vara svårt att mäta den kognitiva förmågan hos personer med autismspektrumtillstånd. Personer med 

autismspektrumtillstånd har ofta vissa förstärkta och vissa försämrade förmågor, bland annat betonar 

vissa forskare en skillnad mellan relationer med personer och relationer med den fysiska omvärlden 

eller föremål (Ibid, s 25). Ytterligare en förklaring är att personer med autismspektrumtillstånd ofta 

lider av andra sjukdomar tillsammans med autism, till exempel psykisk utvecklingsstörning, 

språkstörning eller ADHD (Unenge Hallerbäck, u å). 

3.4. Teori om hästterapi för barn med autismspektrumtillstånd 

3.4.1. Teorier om hästterapi 

Vissa teorier om hästterapi bygger på att djur uppmanar till fysisk aktivitet (Siegel 1993). Fysisk 

aktivitet leder till förbättrad fysisk och psykosocial hälsa. När det gäller hästar skapar också ridningen 

en tredimensionell rörelse i människokroppen liknar rörelsen när en människa går. Detta aktiverar inte 

bara muskler utan också balans och koordination (Scott 2005, s 11-13). 
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 Andra teorier bygger på ett liknande sätt att djur uppmuntrar till psykisk aktivitet. Ett första resultat 

är att många spontant känner glädje när de är ute, vilket är positivt på många sätt. En annan aspekt är 

att hästterapin innebär ett lärande på många sätt. Att man lär sig något leder till att man känner 

värdighet och välbefinnande och får ökat självförtroende (Silfverberg & Tillberg 2008, s 80 och 90, 

Scott 2005, s 12, Fine, 2010). Ytterligare en annan aspekt är att de som deltar i hästterapi ofta får 

arbetsuppgifter, såsom att sköta hästen före eller efter ridningen, och detta leder till ett ökat 

ansvarstagande (Daly & Morton 2006). Vissa hänvisar till teorin om mindfulness som en förklaring till 

hästterapins positiva psykiska effekter (Burgon 2014, s 59). Mindfulness innebär i korthet att 

medvetenhet och uppmärksamhet i nuet ger många positiva effekter (Schenström 2007, s 45-51). 

 Ytterligare andra förklaringar är kopplade till att umgänget med djur leder till att brukaren 

utvecklar en ny relation (Risley-Curtiss 2010). En relation ger mycket för brukaren och många 

forskare har kopplat detta till anknytningsteori. Anknytningsteori lanserades av John Bowlby och 

handlade inledningsvis om studier av banden mellan unga barn och deras föräldrar. Senare har 

anknytningsteorin utvecklats och omfattar även vuxna (Bell 2010, s 19). Anknytningsteori definierar 

anknytning som något som uppstår mellan en individ och anknytningsfigur. Det är alltså inte något 

som uppstår mellan två likställda individer. Anknytning har enligt anknytningsteori en biologisk 

funktion genom att individen som anknyter till anknytningsfigur ska få säkerhet och skydd (Prior & 

Glaser 2006, s 15). Hästterapi kan ge brukaren en känsla av säkerhet och tröst (Burgon 2014, s 15). 

 Vissa vill förklara de positiva effekterna av relationen med hästar med att människan har en 

biologisk koppling till djur (Serpell 2000). Detta bygger på tidigare relationer mellan människor och 

djur och när kontakten med djur återupprättas skulle detta enligt dessa teorier skapa en koppling och 

förening hos brukaren med något grundläggande inom sig. Detta har uttryckts som att hästen utgör en 

symbolisk bro mellan natur och kultur (Lawrence 1984, s 132). 

3.4.2. Teorier om terapi för barn med autismspektrumtillstånd 

Det finns många teorier om vad autism beror på. Det finns olika beteendeteorier, utvecklingsteorier 

och kognitiva teorier (Gabriels 2002, Rajendran & Mitchell 2007). En kognitiv teori som fått stort 

inflytande är teorin om inlevelseförmåga, eller på engelska Theory of Mind (Baron-Cohen, Leslie & 

Frith 1985). Den innebär i korthet att personer med autism saknar förmåga att föreställa sig eller ta i 

beaktande vad de själva andra och andra människor känner. En annan förklaring är att personer med 

autism har svårt för symboler och abstraktioner (Gillberg & Peeters 2002, s 10). Denna teori hänger 

samman med en annan teori som innebär att personer med autism har en förstärkt användning av höger 

hjärnhalva och en försvagad användning av vänster hjärnhalva, något som ger försämrad förmåga till 

konceptuell analys (ibid, s 12, Baron-Cohan 2002). Ur en medicinsk synvinkel kan man formulera sig 

som att autism är uttrycket av en neurologisk dysfunktion baserad på avvikelser i hjärnan. (Gillberg & 

Peeters 2002, s 56). 



15 

 Det finns också många teorier om vilken terapi bör man tillämpa på personer med 

autismspektrumtillstånd. Behandlingarna kan i viss utsträckning kopplas till de ovan nämnda teorierna 

om orsaker till autism. 

 Den huvudsakliga terapin för personer med autismspektrumtillstånd kan sägas vara pedagogisk. 

Det handlar om att lära dessa personer olika saker för att öka deras välbefinnande och deras 

livskvalitet. Det finns en myriad av hjälpfulla råd som pedagoger och föräldrar ställs inför (Gabriels 

2002). En första förutsättning kan dock sägas vara att man skapar en struktur och en förutsägbarhet i 

terapin (Gillberg & Peeters 2002, s 58). Teorierna om orsaker till autism innefattar som nämnts ovan 

att personer med autismstektrumtillstånd har en svårighet att förstå omvärlden och detta ger ett ökat 

behov av struktur. En andra förutsättning är att få personerna att delta i terapin (Gabriels 2002). Den 

svårigheten att förstå omvärlden som personer med autismspektrumtillstånd har gör att de tenderar att 

fokusera på saker de har lärt sig eller där de har nått framgång och därför utvecklar de repetitiva 

beteenden, intressen och aktiviteter. Det kan vara problematiskt att bryta detta och skapa utrymme för 

andra aktiviteter. 

 Det första och det viktigaste som personer med autismspektrumtillstånd får lära sig i sin terapi är 

att utveckla ett sätt att kommunicera. Detta sätt att kommunicera skiljer sig mycket åt beroende på 

vilka färdigheter personen har att kommunicera till att börja med. Det skiljer till exempel naturligtvis 

mycket mellan personer som talar och personer som är tysta (Layton & Watson 1995, Twachtman 

1995). En annan del i utvecklingen av kommunikationen är att skapa förutsättningarna för 

kommunikation, det vill säga skapa en önskan att kommunicera, hitta någon att kommunicera med 

samt något att kommunicera om (Layton & Watson 1995). 

 En annan del i terapin för personer med autismspektrumtillstånd är att lära sig olika sysslor. Det 

kan vara självhjälpande sysslor, även kallade ADL-färdigheter efter engelskans Activities of Daily 

Living eller adaptiva färdigheter. Detta innefattar att klä på sig och av sig, att laga mat och att tvätta 

sig (Gillberg & Peeters 2002, s 103). Andra sysslor kan vara att hitta en sysselsättning. Detta utgör en 

arbetsterapi vilket kan vara mycket värdefullt för personer med autismspektrumtillstånd (Stackhouse, 

Graham & Laschober 2002). Denna del av terapin innefattar också meningsfull fritidssysselsättning. 

 En tredje och central del av terapin är att lära personer med autismspektrumtillstånd det sociala 

samspelet. Det finns många exempel på övningar, bland att övningar i att lära sig att läsa av sociala 

situationer. En särskild situation identifieras. Sedan samlar terapeuten all tillgänglig information om 

situationen, särskilt sådant som kan skapa ett intresse hos personen med autismspektrumtillstånd. 

Därefter delar terapeuten informationen med personen och de hittar sätt att bemöta den aktuella 

situationen (Gray 1995). 

3.4.3. Teorier om hästterapi för barn med autismspektrumtillstånd 

En viktig del av teorierna om hästterapi för barn med autismspektrumtillstånd är fördelarna med den 

fysiska rörelsen som hästterapi innebär. Barn med autismspektrumtillstånd kan ha olika 
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rörelsebegränsningar och då är hästterapin en fördel precis som den är för andra personer som deltar i 

hästterapi såsom nämnts ovan. Dessutom kan den fysiska rörelsen fungera som arbetsterapi. Genom 

att aktivera sinnena, framför allt balanssinnet så stimuleras deltagarna till att tala (Grandin, Fine & 

Bowers 2010). 

 När det gäller de psykiska effekterna har det framför allt lagts fram fyra teorier som förklarar varför 

hästterapi på olika sätt leder till psykiska positiva effekter för barn med autismspektrumtillstånd. 

Dessa teorier ska ses som specifika för hästterapi för barn med autismspektrumtillstånd. Naturligtvis 

får barn med autismspektrumtillstånd samma nytta av hästterapin som andra deltagare får, såsom 

nämnts ovan, genom till exempel värdighet, välbefinnande, ökat självförtroende och ökat 

ansvarstagande. 

 Den första teorin är att hästterapin gör barnen lugna. Genom att sinnena aktiveras och genom 

värmen från hästen, som har högre kroppstemperatur än människor, så blir deltagarna lugna. Detta 

skulle kunna göra att barnen får bättre förmåga till självkontroll och effekter såsom mindre irritation, 

mindre hyperaktivitet och mindre stereotypa beteenden (Gabriels et al 2012). 

  Den andra teorin är att hästterapin fungerar som en social katalysator för barnen (Grandin, Fine & 

Bowers 2010). Barn med autismspektrumtillstånd har problem med det sociala samspelet och hästarna 

kan bli barnens första föremål att inleda en relation med. Detta kan sedan leda till att barnen inleder 

relationer med andra. Undersökningar visar också att många sociala funktioner förbättras efter att barn 

med autismspektrumtillstånd deltagit i hästterapi, bland annat så leker barnen mer, de har bättre 

uppmärksamhet och de inleder lättare frivillig kommunikation. Föräldrar till fyra av fem barn i en 

studie säger att deras barn sagt deras första ord på hästryggen (Grandin, Fine & Bowers 2010). En 

förklaring till detta, att det är lättare att inleda relationer med djur än med människor är att djur inte 

använder abstraktioner. Därmed är interaktionen med hästen är en central del av hästterapin. Med 

andra ord blir de avsuttna aktiviteterna särskilt viktiga för barn med autismspektrumtillstånd (Ibid). 

 Den tredje teorin är att hästterapin utgör ett avbrott i den struktur som byggts upp kring barnen med 

autismspektrumtillstånd och som barnen själva byggt upp. Barn med autismspektrumtillstånd har ett 

behov av struktur, men samtidigt kan det vara positivt att bryta sig ur denna struktur och lära sig nya 

saker (Bass, Duchowny & Llabre 2009). Som framgår ovan är det lärande av nya saker som mycket av 

teorierna kring autismspektrumtillstånd gäller. 

 Den fjärde och sista teorin är helt enkelt att hästterapin ger barnen glädje. Glädjen är positiv i sig 

genom att olika signalsubstanser som frigörs ger positiva effekter (Grandin, Fine & Bowers 2010). 

Viktigare är dock kanske att glädjen gör att barnen med autismspektrumtillstånd deltar i hästterapin. 

Det är lättare att få ett barn med autismspektrumtillstånd att sitta på en hästrygg och få 

rörelsebehandling i fyrtio minuter än att få samma barn att sitta på en balansboll hos sjukgymnasten 

samma tid. 
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4. Metod 

4.1. Metodval 

Jag har för detta arbete valt en kvalitativ metod. Ett av skälen till detta är den kunskapsteoretiska 

utgångspunkten för arbetet. Arbetet utgår från fenomenologin och hermeneutiken. För att undersöka 

människors konkreta erfarenheter och människors förhållande till omvärlden är det lämpligt att 

använda en kvalitativ metod, eftersom en kvalitativ studie är lämplig när man ska undersöka 

människors sätt att resonera eller reagera (Trost 2010, s 32). 

 Ett annat skäl till att välja en kvalitativ metod är arbetets frågeställningar. Arbetet ska undersöka 

terapeuters upplevelse av hur barn med autismspektrumtillstånd reagerar på olika metoder inom 

hästterapi och av vilken funktion hästen har i olika metoder inom hästterapi för barn med 

autismspektrumtillstånd. Skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa metoder kan sägas vara att 

kvalitativa metoder fokuserar på beskaffenhet, medan kvantitativa metoder fokuserar på antal (Starrin 

1994, s 21). Detta arbete fokuserar på människors upplevelse av något och det är mer intressant att 

studera dennas beskaffenhet än antal. Vidare är en undersökning av människors upplevelse av något en 

undersökning av deras inre värld och detta är något om en kvalitativ undersökare bör undersöka 

(Larsson, 2005). 

 Ett tredje skäl till att välja en kvalitativ metod är slutligen det möjliga empiriska underlaget. 

Hästterapi är inte så väl utvecklad i Sverige och detta begränsar urvalet av informanter. Det hade varit 

svårt att få till en kvantitativ undersökning med tillräckligt många informanter för att kunna dra 

intressanta slutsatser. 

 Bland de olika kvalitativa metoderna har jag valt att göra kvalitativa intervjuer. Intervjuer är ett bra 

verktyg för att på kort tid synliggöra flera personers olika reflektioner kring ett ämne (Ahrne & 

Svensson 2011, s 56). Genom att använda intervjuer är det möjligt att få ett helhetsperspektiv på 

hästterapin och nya perspektiv på relationen mellan hästen och brukaren.  

 Kvalitativa intervjuer kan se ut på många olika sätt. De kan delas in utifrån hur standardiserade och 

hur strukturerade de är. Standardiserade intervjuer kallas intervjuer där situationen är densamma för 

alla intervjuade. Med begreppet strukturerade intervjuer kan flera olika saker avses. Ett sätt att se på 

strukturering när det gäller intervjuer är att se på hur strukturerad själva intervjusituationen, till 

exempel om den är informell eller formell och i vilken utsträckning den som intervjuar styr intervjun. 

Ett annat sätt att se på strukturering är att se på hur strukturerade svarsalternativen är. Det kan till 

exempel ha att göra med om de intervjuade ges svarsalternativ eller om frågorna är öppna. (Trost 

2010, s 39-42) 

 Detta arbete har en förhållandevis hög grad av standardisering. Jag har utgått från en intervjuguide 

(se bilaga 1) under intervjuerna, vilket gjort att situationen varit i stort sett densamma för alla 

intervjuade. Ett undantag är att jag efter den första intervjun gjorde vissa justeringar av intervjuguiden. 
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 Detta arbete har en medelhög grad av strukturering. Det skulle kunna kallas semistrukturerade 

intervjuer. Personerna som har intervjuats har uppmuntrats att associeras fritt, men samtidigt har jag 

styrt intervjun med hjälp av intervjuguiden. Detta är en lämplig intervjuform då de som intervjuas ges 

en möjlighet att berätta om fenomenet själva ur sin egen synvinkel och egen förståelse och de får 

möjlighet att själva begränsa behandla och precisera ämnet i intervjun (Alexandersson 1994, s 123-

124). 

4.2. Etiska ställningstaganden 

För att minska risken för negativa konsekvenser för de människor som medverkar i forskning har 

Forskningsrådet ställt upp fyra allmänna huvudkrav på forskningen (Vetenskapsrådet 2002, s 5). Dessa 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

 Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som berörs av forskningen om 

forskningens innehåll och syfte (Vetenskapsrådet 2002, s 7).  I detta arbete har de intervjuade 

informerats om forskningen och deras deltagande i forskningen både i samband med den första 

kontakten och innan intervjuerna startat. På detta sätt uppfylls informationskravet. 

 Samtyckeskravet innebär att den som deltar i en undersökning ska ha rätt att bestämma över sin 

medverkan. Forskaren måste inhämta undersökningsdeltagarens samtycke och den som medverkar ska 

ha rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 2002, s 9-10).  I detta arbete har de intervjuade 

informerats om villkoren för deras deltagande samtycke har inhämtats från alla. På detta sätt uppfylls 

samtyckeskravet. 

 Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna om personerna som deltar i en undersökning ska ges 

största konfidentialitet och att personuppgifterna ska förvaras så att inga obehöriga kan ta del av dem. 

Alla uppgifter om personerna som deltar ska avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor 

inte kan identifieras (Vetenskapsrådet 2002, s 12).  I detta arbete har de intervjuade avidentifierats, 

genom att deras riktiga namn och namnet på de organisationer de företräder eller samarbetar med har 

utelämnats. På detta sätt uppfylls konfidentialitetskravet. 

 Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002, s 14).  I samband med detta arbete har de transkriberade 

intervjuerna inte lämnats eller utlånats till någon utomstående. På detta sätt uppfylls nyttjandekravet. 

4.3. Urval 

I en kvalitativ studie är det i första hand inte intressant med ett stort eller representativt urval. För detta 

arbete har jag intervjuat fem personer. Detta är varken ett för litet eller ett för stort antal. Trost (2010, s 

143) menar att ganska få intervjupersoner är att föredra, kanske fyra eller fem, eftersom ett större urval 

innebär en risk att materialet blir för omfattande och svåröverskådligt. 
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 Däremot är det i en kvalitativ studie intressant att nå personer med olika uppfattning. Det ska finnas 

variation men ingen ska vara för avvikande (Trost 2010, s 137). Jag har valt respondenter med tanke 

på de ska skapa förutsättningar för att låta olika uppfattningar om det studerade temat komma till tals 

(Alexandersson 1994, s 122). 

 När jag har valt terapeuter har en grundförutsättning varit att de aktivt arbetar med hästterapi för 

barn med autismspektrumtillstånd. Utöver det har jag sökt terapeuter med olika bakgrund och 

erfarenhet. Jag har dock helt låtit deras roll som terapeut varit styrande och variabler som kön och 

ålder har inte styrt valet av respondent. 

 Urvalet av respondenter är ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att de terapeuter jag valde var de 

som jag fick tag på. Urvalet gick till så att jag sökte upp kontaktuppgifter till terapeuter via föreningen 

Ridterapi för allas webbplats, http://www.ridterapiforalla.se. Sedan började jag ringa runt i 

närområdet och utökade sedan sökningen vidare och vidare. Jag har sökt ett tiotal terapeuter, men 

många har fallit bort på grund av otillgänglighet och andra hinder, så slutresultatet blev som sagt fem 

respondenter. Utifrån detta har de terapeuter som jag intervjuat blivit de som presenteras nedan Alla 

namnen är fiktiva. 

- Anna, som är utbildad sjukgymnast och som har arbetat med hästterapi i över tjugo år. 

- Bengt, som är utbildad grundskolelärare och specialpedagog och som har arbetat med hästterapi i 

ett par år. 

- Cecilia, som är utbildad sjukgymnast och som har arbetat med hästterapi i över fem år. 

- David, som är utbildad behandlingspedagog och som har arbetat med hästterapi i över fem år. 

- Emma, som är utbildad barnskötare och behandlingsassistent och som har arbetat med hästterapi i 

över tio år. 

4.4. Genomförande 

När de terapeuter som skulle medverka hade valts ut och tackat ja fick de ytterligare information om 

undersökningen via e-post. Bland annat fick de ett informationsbrev där de informerades om 

undersökningen och om att deltagandet var frivilligt. De fick också se intervjuguiden med frågor för 

att kunna förbereda sig inför intervjun. 

 Efter de första kontakterna via telefon och e-post har vi träffats för intervjun. Respondenterna har 

själva fått välja miljö för intervjun och de har i samtliga fall skett i eller i närheten av stallet. 

Intervjuerna har inletts med att jag återigen presenterat undersökningen och berättat att deltagandet är 

frivilligt. Sedan har intervjun fortsatt med några inledande frågor om terapeutens person innan 

frågorna om undersökningens frågeställningar. Intervjuerna har spelats in på band och de har varat i 

mellan en och en och en halv timme. 

 Jag har varit noggrann med att söka minimera den så kallade intervjueffekten (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud 2007). Intervjueffekten innebär omedveten påverkan med hjälp av bland 
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annat kroppsspråk, uttal, intonation och selektivt lyssnande. En annan olycklig effekt är om 

respondenten ger de svar som intervjuaren signalerar att den förväntar sig så att respondenten styrs 

oavsiktligt (ibid). 

 Efter intervjuerna har jag transkriberat intervjuerna från inspelningarna. Transkriberingen är en 

översättning från muntlig till skriftlig diskurs och då kan många aspekter av intervjun går förlorade i 

översättningen (Kvale & Brinkmann 2009, s 193-194). I detta arbete har språket i intervjuerna inte 

varit avgörande för frågeställningarna och jag har därför valt att transkribera intervjuerna till en mer 

formell skriftspråklig karaktär. Efter transkriberingen har själva transkriberingarna och inte de 

inspelade intervjuerna varit källan till undersökningen. 

 Efter transkriberingarna har jag gjort materialet mer tillgängligt med hjälp av så kallad 

meningskoncentrering (Larsson, 2005). Med meningskoncentrering avses att man drar slutsatser ur en 

eller ett par meningar och sammanställer essensen ur detta. Därefter har jag bearbetat materialet i 

relation till frågeställningarna och syftet genom så kallad meningskodning, vilket innebär att 

påståenden kopplas till olika teman för att sedan lättare koppla påståenden till de olika 

frågeställningarna. 

4.5. Metod för tidigare forskning och teori 

Vid sidan om den empiriska undersökningen så har detta arbete innefattat en kartläggning av tidigare 

forskning och teori. För att hitta dessa referenser har jag sökt på EBSCOs Discovery Service på 

nyckelord som equine-assisted och therapy samt autism och therapy. Jag har också sökt efter böcker i 

Ersta Sköndals högskolas och Stockholms stads bibliotekskataloger på liknande sökord både på 

svenska och på engelska. Jag har begränsat sökningarna bland annat genom att kombinera sökord och 

genom att fokusera på nyare publikationer. För att få en överblick över ämnet har jag framför allt 

utgått från vissa böcker, bland annat Burgon (2014), Equine-Assisted Therapy and Learning with At-

Risk Young People, och Fine (2010), Handbook on Animal-Assisted Therapy. Utifrån dessa och även 

utifrån artiklar har jag sedan hittat flera referenser som har varit av intresse. 

4.6. Metodkritisk diskussion 

Utifrån de skäl som jag presenterat i avsnitt 4.1 tycker jag att jag har valt en bra metod, det vill säga 

metoden kvalitativa intervjuer. Det är möjligt att terapeuterna som valt att arbeta med hästterapi och 

som försörjer sig genom användningen av hästterapi är mer positiva till hästterapi än andra. Det finns 

en risk för att de förskönar resultaten av sin terapi och försöker ”sälja in” terapin. Detta är något som 

måste hållas i medvetandet vid en analys av intervjuerna. Ett komplement till intervjuerna hade varit 

intervjuer med andra som är inblandade i hästterapin till exempel brukarnas assistenter eller föräldrar. 

Detta har dock inte skett av tidsskäl. 
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 När det gäller urvalet så har det fokuserats kring Stockholmsområdet och det kan vara en 

begränsande faktor. Det kan finnas annan syn på hästterapi i andra delar av landet. Förklaringen till 

detta är dock att jag själv har finansierat alla resor till intervjuerna och därmed har ekonomin varit en 

begränsande faktor i undersökningen. 

 När det gäller genomförandet har min intervjuguide varit central. Den har både jag och de 

intervjuade utgått från. Det kan ha varit en nackdel att låta de intervjuade läsa intervjuguiden på så sätt 

att de blev för bundna av den och hade svårt att associera fritt. Samtidigt har det varit en fördel för att 

de skulle kunna förbereda sig inför intervjuerna. Jag har som jag nämnt gjort vissa justeringar av 

intervjuguiden efter första intervjun, men de har varit så små att jag inte tror att de fått någon påverkan 

på innehållet. Det har varit ändringar för att göra frågorna mer lättlästa. Vissa frågor i guiden kan 

upplevas som ledande, vilket kan ha påverkat de intervjuades svar. Andra frågor har inte varit 

relevanta för undersökningen, vilket kan ha gjort att de intervjuade tröttats ut och inte haft tillräckligt 

med tid och ork att svara på de mer centrala frågorna. Båda dessa aspekter har dock uppmärksammats 

efter att intervjuerna genomförts. Dessa aspekter kan man dra lärdom av och måste man ha i åtanke 

vid analysen av intervjuerna. 

 Olika begrepp används inom forskningen för att värdera en undersökning. Betydelsen av begreppet 

reliabilitet kan uttryckas på många olika sätt. Ett sätt är att likställa reliabilitet med att undersökningen 

har hög kvalitet (Thurén 1991). Det kan också likställas med tillförlitlighet och att en mätning vid en 

tidpunkt ska ge samma resultat som vid en förnyad mätning (Trost 2010, s 132). Detta innefattar 

många aspekter och vissa kan vara egendomliga att applicera på kvalitativa studier (ibid, s 132). Två 

saker som dock är applicerbara på kvalitativa studier är att undersökningen ska ha hög precision och 

objektivitet, något som är kopplat till intervjuarens egenskaper. Jag har i detta arbete strävat efter att 

vara så precis och objektiv som möjligt. Intervjuguiden och inspelning av intervjuerna har bidragit till 

hög reliabilitet. 

 Begreppet validitet beskrivs ofta som att en undersökning är relevant och att intervjuerna mäter det 

som de säger att de mäter. Även detta kan anses egendomligt att applicera på kvalitativa studier där 

syftet är att undersöka olika personers uppfattning av något (Trost 2010, s 133). Validitet har i 

kvalitativa studier kopplats ihop med forskarens hantverksskicklighet (Kvale & Brinkmann 2009, s 

266). Jag har försökt att vara medveten om risker med feltolkning och jag har försökt att uppnå hög 

validitet och ansträngt mig för att få fram de relevanta svaren från respondenterna. 

 Med begreppet generaliserbarhet avses att man kan dra allmänna slutsatser ur ett arbete för den 

avsedda målgruppen (Meeuwisse, Swärd, Eliasson-Lappalainen & Jacobsson 2008). Det kan också 

sägas innebära att resultatet ska kunna överföras till andra situationer (Kvale & Brinkmann 2009, s 

280). Jag anser att mina resultat är relevanta och kan överföras till andra situationer. Fem terapeuter är 

inte så många, men många hästterapeuter använder liknande metoder, vilket märks av de intervjuer jag 

har gjort.  
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5. Resultat 

5.1. Om avsnittet resultat 

I detta avsnitt presenteras arbetets resultat, det vill säga det som terapeuterna sagt i intervjuerna. 

Resultatet presenteras under fyra olika teman för att underlätta läsningen och för att ge möjlighet till 

jämförelser mellan olika terapeuter. Det första temat handlar om brukaren. Informationen om brukaren 

är intressant som bakgrundsinformation och är viktig för att kunna besvara frågan hur hästterapi 

fungerar för barn med autismspektrumtillstånd. Det andra temat handlar om hästens egenskaper. 

Också detta är intressant som bakgrundsinformation och kan påverka frågan hur hästterapi fungerar för 

barn med problem inom autismspektrumet. Det tredje temat handlar om terapeutens metoder. Detta är 

direkt kopplat till arbetets frågeställningar, eftersom båda frågeställningarna bygger på kunskap om 

olika metoder inom hästterapin. Det fjärde temat handlar om hästens betydelse för terapin. Detta är 

direkt kopplat till arbetets andra frågeställning, det vill säga frågan om vilken hästens funktion är i 

olika metoder inom hästterapi för barn med problem inom autismspektrumet. 

5.2. Brukarens egenskaper 

5.2.1. Brukarens psykiatriska bakgrund 

Detta arbete handlar om barn med autismsspektrumtillstånd och därför har brukarna naturligtvis en 

diagnos inom autismspektrumet. Många av terapeuterna påpekar dock att brukarna ofta har flera olika 

diagnoser, vilket stämmer väl överens med hur det i allmänhet ser ut för personer med 

autismspektrumtillstånd. 

 Av intresse är sammanhanget är även hur brukar kommit i kontakt med terapin, eftersom det ger en 

fingervisning om vilken psykiatrisk bakgrund brukarna har. De allra flesta av terapeuterna samarbetar 

med flera olika boenden eller skolor och får på så sätt kontakt med en mängd varierande brukare. 

Bengt är ett undantag, eftersom han egentligen inte har någon formell utbildning som hästterapeut. 

Han arbetar istället på ett stödboende som tillsammans med flera hästintresserade personer ur 

personalen självt arrangerat hästterapi. Det aktuella boendet har inte bara barn med 

autismspektrumtillstånd vilket innebär att barnen med autismspektrumtillstånd har fått terapi 

tillsammans med barn med enbart andra diagnoser. 

5.2.2. Brukarens behov av assistenter 

Eftersom brukarna som är aktuella i denna studie har olika svåra störningar är också deras behov av 

assistenter olika. Generellt kan dock sägas att brukarna har med minst en assistent vid genomförandet 

av hästterapin. Det är med andra ord inte bara terapeuten och brukaren med under terapin. 

 De olika terapeuterna har olika erfarenhet av brukarnas behov av assistenter. Anna och Cecilia 

berättar att brukarna normalt har två assistenter, en med hästvana som bara är assistent under 
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hästterapin och en utan hästvana som är brukarens assistent under många olika slags aktiviteter. 

Assistenten med hästvana arbetar tillsammans med terapeuten och kan ha olika erfarenheter. Anna 

berättar att det viktigaste är erfarenheten av hästar, det är inte nödvändigt att assistenterna har en 

formell utbildning: 

Sedan har jag haft assistenter, och då har en varit ridlärare, ridlärare level 1-utbildning, och sedan 

har jag haft en tjej som har jobbat jättelänge med mig, som kan mycket häst, som alltid har hållit 

på med hästar, men som inte har någon formell utbildning inom hästdelen, men som har mycket 

kunskap. Och sedan har jag en praktikant nu, eller en tjej som arbetstränar hos mig några timmar i 

veckan, och hon har också mycket hästerfarenhet. Så hästerfarenheten är jätteviktig, för det är det 

som medföljande vuxna ofta inte har. (Intervju med Anna) 

Bengt, David och Emma berättar att brukarna normalt har en assistent. Denna assistent har då normalt 

ingen hästvana. Bengt, som bara arbetar med barn från ett behandlingshem och som själv arbetar som 

specialpedagog på det behandlingshemmet, berättar att brukarens assistent får samma instruktioner 

och gör samma övningar som brukaren och därmed får hästvana med tiden. 

5.2.3. Brukarens beteende 

Under intervjuerna har terapeuterna beskrivit sina brukares beteenden och dessa beskrivningar kan 

jämföras med de allmänna kännetecknen för personer med autismspektrumtillstånd. Emma berättar att 

brukarnas beteende varit mycket olika: 

Övningarna skräddarsys efter varje enskild klient, för att de ska få ut så mycket som möjligt av de 

hela. Det gäller både ridningen och den avsuttna verksamheten. Om man ska kratsa en hov, till 

exempel, så kanske den här brukaren inte kan hålla i hovkratsen så att det blir något tryck i 

hovkratsen, då kan jag naturligtvis lägga på ett tryck, för att brukaren sedan kanske ska kunna 

skrapa nästa själv. Det här är jättesvårt, tryckriktningar, supersvårt. (Intervju med Emma) 

Vissa av terapeuterna har också betonat att brukarnas beteende varierar inte bara mellan olika brukare 

utan också från ett tillfälle till ett annat. Detta gör att terapeuten måste vara mycket lyhörd och anpassa 

terapin till brukarens dagsform. Anna berättar: 

Att man felbedömer dagsformen. Det är väl det som är mest svårt, tycker jag, i mitt jobb. Att jag 

felbedömer min ryttares dagsform och kanske går över en gräns som den ryttaren inte tål den 

dagen. Och eftersom jag jobbar framför allt med de här ungdomarna och barnen som har ganska 

mycket problemskapande beteenden, speciellt, en stor grupp av dem har just det, så är det väldigt 

så där, man letar sig fram för att hitta, ”var är vi någonstans idag, var någonstans går gränsen 

idag?”. Så det tycker jag kan vara det svåraste. (Intervju med Anna) 

David berättar om att anpassa övningarna och kraven efter dagsformen: 
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Så att om jag ser att en elev har en dålig dag och är väldigt spänd, då sätter inte jag den på en häst 

som undrar om den är duktig hela tiden, utan då sätter jag den på en häst som tycker att den är 

duktig oavsett vad som händer. Den tar hand om min elev. Och så gör jag övningar efter hur 

eleven mår. Om det är en dålig dag och man sitter och håller för öronen hela tiden och ser rädd ut, 

då kanske det inte är så att man går omkring och tar på kottar och träd och känner om det är hårt 

eller mjukt. Då kanske man sitter och håller för öronen tills man inte vill göra det längre. (Intervju 

med David) 

Något som är vanligt med barn med autismspektrumtillstånd är att de har problem med sina 

rörelsemönster. Detta är något som terapeuterna betonar eftersom hästterapi sedan länge används för 

många olika personer med problem med att röra sig, till exempel personer som drabbats av stroke. 

Anna berättar: 

Och det tänker jag också även på de här barnen, som man inte tycker per automatik har en 

rörelsenedsättning, att de har ofta ett ganska fattigt rörelsemönster, alltså fattigt urval av rörelser 

som de kan använda sig av. Det är ganska stereotypa rörelser. Och ofta svårighet att målinrikta sin 

rörelse. (Intervju med Anna) 

En annan sak med brukarnas beteende som flera terapeuter berättade om är att de upplevs som ojämna. 

Med det avses att de upplevs som väl fungerande när det gäller vissa saker, men har stora svårigheter 

när det gäller andra saker. Det ställer också krav på terapeuten att vara lyhörd för att se när en viss 

brukare får svårigheter med något moment. David berättar: 

Men det som jag skulle säga är gemensamt för alla elever här, det är att man är ganska ojämn med 

sina förmågor, så man kan vara väldigt känslomässigt, liksom utvecklad och känna mycket känslor 

med hästarna och sina vänner, men man kan ha svårt att förstå till exempel hur man ska få på 

hästen en grimma. För man måste börja med nosen. Och börjar man med öronen så får man inte i 

nosen. Sådana saker, så det tycker jag är det roligaste och det svåraste, att komma ihåg. Att det är 

så ojämnt. (Intervju med David) 

5.3. Hästens egenskaper 

5.3.1. Hästens psyke 

Alla terapeuterna är eniga om att hästens psyke är den absolut viktigaste egenskapen för att bli en bra 

häst för hästterapi. Det är med andra ord en bedömning på individnivå om en häst är lämplig eller inte. 

Anna berättar: 

Psyket mest, det är det största. En bra individ är en bra individ, antingen den är pytteliten eller 

jättestor, tunn, tjock, så är det ändå fortfarande psyket som jag tycker är min första markör. 

(Intervju med Anna) 
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Terapeuterna använder olika ord för att förklara hur hästens psyke ska vara för att hästen ska vara 

lämplig för hästterapi. Ett av de första orden som nämns är följsam. Det innebär att hästen ska kunna 

hanteras i olika situationer. Den ska lyssna och den ska vara samarbetsvillig. Emma pratar om något 

liknande kopplat till hästens självförtroende och flockbundenhet: 

Det är jätteviktigt att hästen har ett självförtroende, att den känner att den klarar av det här. Det är 

viktigt. Och det är viktigt att den vill vara i flocken. En häst som har för bra självförtroende, som 

bara ”jag skiter i er, jag springer på” den vill man inte ha, man vill ha en häst som är lite 

flockbunden och som stannar när alla andra stannar. Det är jättebra. Och så vill man ha hästar som 

kan springa bredvid varandra. Som inte tävlar så fort det ges tillfälle. (Intervju med Emma) 

Ett annat av orden är interaktiv. Med det avses att hästen tar kontakt med människor omkring. En 

annan terapeut använder uttrycket att hästarna ska kommunicera. En häst får dock inte vara för 

interaktiv. För mycket interaktion med människor kan enligt vissa terapeuter vara för mycket att 

hantera för barn med autismspektrumtillstånd. Anna berättar: 

Hästen ska vara lagom interaktiv, tycker jag ofta. Den tar kontakt med dig, men den kan också 

vara helt passiv i relationen med dig, eller åtminstone inte vara interaktiv. Och det är också bra, så 

att man kan få undersöka hästen utan att hela tiden bli puttad eller påschasad. (Intervju med Anna) 

Ytterligare ett ord som används för att beskriva en bra häst för hästterapi är stabil. Med det menas att 

den inte ska reagera på ett icke önskvärt sätt på något avvikande beteende hos brukarna. Det är viktigt 

för att hästen inte ska göra fel eller för att det inte ska uppstå en farlig situation. 

 Även om hästens psyke är det viktigaste nämner terapeuterna andra aspekter som också är viktiga 

när det gäller hästens egenskaper. En del menar dock att psyket egentligen är helt avgörande och 

David till exempel säger att psyket egentligen är det enda. De andra egenskaperna är viktiga eftersom 

de är kopplade till psyket. 

5.3.2. Hästens bakgrund 

Det viktigaste med hästens bakgrund är att hästen har tidigare erfarenhet av hästterapi, eftersom det 

gör att hästen inte reagerar på ett icke önskvärt sätt på något avvikande beteende hos brukarna. Cecilia 

berättar: 

Mina hästar står alltid ute och när barnen kommer till stallet springer de ofta fram till hästarna. 

Ibland händer det att föräldrar som är med börjar skrika ”nej, akta, hästen kan sparka”. Det är 

jättetråkigt. Jag skulle inte ha hästar här om de sparkade. Hästarna som är med har formats under 

lång tid och hade de sparkats skulle jag ha bytt ut dem. (Intervju med Cecilia) 



26 

Över lag berättar terapeuterna om att hästarna ska vara inarbetade så att de är vana vid hästterapin och 

brukarna och inte reagerar på ett icke önskvärt sätt. En lite annan inställning berättar Bengt om:  

Hästarna är ute jättejättemycket och lever sitt hästliv och, ja, vi drillar dem väl inte. Det ska ju inte 

vara farligt, men de ska ändå få finnas utrymme för hästarna att få uttrycka sig, och det tycker vi är 

viktigt när man ska jobba med hästhantering, att hästarna känner att de får det. Det skapar också en 

säkerhet att vi som är runtomkring. Det gör ju också att, det blir väldigt mycket fokus på det här 

med kommunikationen med hästen. (Intervju med Bengt) 

En annan aspekt av hästens bakgrund berättar Anna om. Hon säger att det inte är lämpligt att använda 

ridskolehästar i hästterapi. Dessa kan bli en säkerhetsrisk, eftersom de kan ta egna initiativ och knuffas 

eller bitas om de vill vara ifred. Hon berättar: 

Hästarna får inte vara för intresserade av oss människor. De kan inte vara för interaktiva och 

drillade att umgås med oss hela tiden. Medan en ridskoleponny, den är ju interaktiv hela tiden. Om 

inte annat så försöker de ju sparka ut de här småungarna ur spiltorna. (Intervju med Anna) 

5.3.3. Hästens ålder 

Terapeuterna har lite olika åsikter om betydelsen av hästens ålder. David säger till exempel rakt ut att 

åldern inte spelar någon roll. Emma säger istället att åldern har betydelse. Hon berättar: 

Ålderns betydelse är väldigt individuellt. Vissa hästar, speciellt ston, kan bli både griniga och 

brunstiga med åren. Dessutom är äldre hästar av naturen stelare och därför har de inte samma 

gnista för monoton verksamhet. (Intervju med Emma) 

Att hästen inte har samma gnista för monoton verksamhet innebär att de inte tycker hästterapin är lika 

rolig, vilket i sin tur gör att de inte är lika följsamma och samarbetsvilliga. Anna berättar i ett annat 

sammanhang något som visar att åldern hos hästen har betydelse. 

5.3.4. Hästens ras 

Olika hästraser har av tradition olika psyken. Därför är det enligt flera av terapeuterna viktigt för 

terapin att välja rätt ras. Psyket hos individen är avgörande, men när man börjar arbeta in en häst i 

verksamheten så är det större chans att få fram en bra häst för hästterapi om man utgår från vissa 

hästraser. Emma säger också att ”ingen uppfostran i världen rår på de naturligt nedärvda generna som 

skiljer hästraserna åt” (Intervju med Emma). 

 När det gäller hästraser som är olämpliga som häst för hästterapi nämner Cecilia sportavlade hästar 

och fullblod. Sportavlade hästar är enligt henne kvickare i rörelseschemat oavsett gångart och de har 

snabbare reaktioner. Detta klarar enligt henne funktionshindrade brukare generellt sett inte av. 
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 Islandshästar är en ras som förespråkas av flera terapeuter. Anna och Emma säger rakt ut att det är 

en lämplig ras för hästterapi. David säger att rasen inte spelar någon roll för terapin, men han har 

samtidigt valt att bara arbeta med islandshästar, så uttalandet är lite motsägelsefullt. Anna berättar om 

islandshästen: 

Islandshästen är en lagom interaktiv häst. De är inte så intresserade av oss människor, men de är 

ändå lämpliga att arbeta tillsammans med. Islandshästen är inte framavlad för att umgås med 

människor hela tiden, de är flockbetonade och följer flocken på ett självständigt sätt. (Intervju med 

Anna) 

En annan fördel med islandshästar är storleken. Mindre hästar är enligt terapeuterna av flera 

anledningar bättre än större hästar. Emma betonar bland annat att rörelsemönstren varierar beroende 

på storleken och med en större häst blir varje rörelse större, längre och kraftigare, vilket inte alltid är 

bra för barn med autismspektrumtillstånd. Stora rörelsen kan vara svåra för brukaren att hantera till 

exempel på grund av rörelsehinder, ovana eller rädsla. En mindre häst är också en fördel för de som 

ska assistera barnen under hästterapin. Med en mindre häst han assistenten stötta brukaren på ett helt 

annat sätt. En annan aspekt av storleken är tillgängligheten för brukare med olika behov. Bengt som 

bara arbetar i ett stall med ett begränsat urval av hästar och med ett behandlingshem med olika slags 

brukare berättar om en brukare som sitter i rullstol och som har svårt att interagera med hästarna: 

Nu tillkommer en liten shetlandsponny i helgen här och det ska bli jättekul, för vi har bara haft 

stora hästar. Speciellt han som sitter i rullstol har haft det lite svårt, han har fått hålla på runt benen 

på hästen, och det känns inte riktigt bra. Nu är det inte bara benen. En lägre häst för honom skulle 

ju vara det ideala. En shetlandsponny, det kan var i det minsta laget, men det är en väldigt trevlig 

individ, shetlandsponnyn, så det är väl det viktigaste, egentligen. (Intervju med Bengt) 

5.4. Terapeutens metoder 

5.4.1. Allmänt om terapeutens metoder 

När terapeuterna pratar om sina metoder är de generellt sett mycket allmänna i beskrivningen av 

metoderna. Detta har sin naturliga förklaring i att hästterapin utformas utifrån varje enskild brukare. 

Dessutom växlar de mellan att berätta om syftet med metoderna och utförandet av metoderna. Särskilt 

syftet med metoderna blir allmänt hållet. 

 Närliggande frågan om metodernas syfte finns frågan om målsättningen med hästterapin. 

Terapeuterna har olika uppfattning om vilken roll målsättningen ska ha i terapin. De flesta betonar att 

det är viktigt att terapin är målstyrd och att uppföljning av målen ska ske kontinuerligt. Flera betonar 

dock även att det r viktigt med flexibilitet när det gäller målsättningen. Anna berättar: 
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För ibland kan det vara så att man sätter en målsättning att eleven ska göra si eller så, och så 

märker man att det spelar ingen roll hur jag pressar på eller vad jag gör, för eleven, eller för 

ryttaren, så är den här målsättningen inte förståelig, och den är inte nåbar. Utan vi måste ändra 

målsättning och hitta en annan målsättning. Och då har vi kommit på, när vi har jobbat så, att när 

vi lämnar fältet fritt och följer ryttarens intention och motivation, och sedan kan vi stödja och 

trycka lite grand i olika riktningar, när vi följer den så når vi många fler mål än vad vi gör när vi 

har låst oss vid ett mål. (Intervju med Anna) 

Andra terapeuter anser att det inte är bra att ha målstyrd terapi. David berättar att han tycker att man 

ska betona att barnen har det roligt. Det kan dock leda till problem gentemot andra, till exempel 

gentemot föräldrarna: 

Jag har ingen sådan här, vad ska man säga, terapeutisk målsättning. … Ibland undrar jag om man 

måste ha några målsättningar. När jag jobbade [för stiftelsen], det var inte prestationsbaserat 

lärande och det tycker jag är någonting som jag tycker att vi ska ta med oss när vi jobbar med de 

här, med alla barn. Som idag när jag hade ridläger, vad ska vi göra? Okej, de ville rida barbacka, 

de ville galoppera och de ville hoppa. Det var inte vad jag hade tänkt att vi skulle göra, men det 

var vad de ville. Okej bra, då var målsättningen för idag att jag skulle genomföra en lektion där 

alla satt kvar barbacka. Lite jobbigare för mig, mycket roligare för dem. Då blev det så idag. Men i 

morgon är en annan dag och då tar vi det i morgon. Så tycker jag om att jobba. Jag tittar på, vad är 

dagsformen, vad är det för väder, hur är hästarna? Okej, idag gör vi så här. Jag tror man måste 

våga arbeta mycket mer efter barnens förmågor och vilja och strunta i sådana här prestationsmål 

som ska stå varenda gång man har någon lektion. (Intervju med David) 

5.4.2. Ridning 

Ridningen innebär helt enkelt att brukarna sitter på hästryggen. Detta kan ske på olika sätt. David 

berättar bland annat om att brukarna kan sitta med sadel, med voltigegjord eller barbacka. En 

voltigegjord är ett redskap som är som ett band man spänner runt magen på hästen. Ofta har 

voltigegjorden handtag eller byglar som används vid voltige, det vil säga gymnastik på hästryggen, för 

att hålla i när man sitter eller ha fötterna i när man står på hästryggen. 

 Alla terapeuter försöker att lägga ridningen utomhus ute i naturen. Det ger enligt terapeuterna 

många fördelar. Emma berättar till exempel att hon föredrar att gå ut i skogen och att det gör stor 

skillnad. Att det är mycket lättare att hålla fokus för brukarna. Bengt berättar att med en skogsutflykt 

får brukaren flera upplevelser på en och samma gång. Det går dock inte alltid att var utomhus. David 

berättar att ett hinder i hästterapin kan vara klimatet: 

Sedan är det den miljö vi lever i i Sverige, att det är riktigt jobbigt om det är 15 minus tre veckor i 

rad och det är is överallt. För att brukarnas behandlingar ska fungera måste terapin pågå 
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trots att det är riktigt kallt och hästarna måste ju också hållas igång för att må bra. Då 

tycker jag att det kan kännas jobbigt eftersom jag tar pengar för det jag gör och folk vill ha en 

ridtur som är 30 minuter lång. (Intervju med David) 

En av de många fördelarna med ridning och något som terapeuterna ofta återkommer till, särskilt Anna 

som är sjukgymnast, är att ridning underlättar för kroppens rörelse. Barn med autismspektrumtillstånd 

har ofta olika rörelsehinder och genom ridning kan de låna hästens rörelse och får en upprepad 

rörelsebehandling. Dessutom ger ridningen en träning av balansen. Anna berättar: 

Men de här barnen och ungdomarna som har autismspektrumdiagnoser, i mina ögon har de ett 

rörelsehinder också, eftersom de har en påverkan på sin motoriska utveckling. Även om de kan 

röra sig så kan den ha skiftande karaktär och skiftande kvalitet. Och då kan ju jag rent faktiskt 

förklara det sjukgymnastiskt, rörelsemässigt, varför de ska vara i stallet. (Intervju med Anna) 

En annan fördel med ridningen är att brukarna lär sig att fokusera och koncentrera sig, att vara 

närvarande En liknande fördel är att ridningen ger en situation som brukaren får vara kvar i tillräckligt 

länge för att verkligen hinna uppfatta den. Cecilia berättar: 

Så det är min tanke jättemycket, att jag ska skapa situationer som barnen och ungdomarna är kvar i 

tillräckligt länge för att man ska kognitivt hinna uppfatta dem. Och också att det ska landa. Och jag 

har börjat göra så att jag låter dem sitta ifred väldigt mycket när vi är uppe på hästen, att de får rida 

bakom mig, så pratar jag med den andra vuxna som är med. Och så pratar vi och så får ungen sitta 

ifred. För att den ska hinna uppfatta sin värld utan att vi ska hela tiden styra och guida, styra och 

guida, styra och guida. Utan de får insupa den här världen som rör sig i förhållande till dem. 

Eftersom vi skrittar genom en skog, det var som någon sa, ”det är som att sitta på en film”. Man 

färdas ju genom, får nya intryck, fast de kommer i lagom tempo. Det är en film som går i lagom 

tempo, inte de här uppspeedade filmerna med snabba klipp, utan det här är långsamma klipp, långa 

klipp, långa tagningar. … Plötsligt så ser de att himlen är blå, för de har sett den tillräckligt länge 

för att det ska landa i en reflektion över att himlen är blå. Det är jättestort. (Intervju med Cecilia) 

En annan aspekt av ridningen är att det är en ny aktivitet och aktivitet som kräver mod. Detta innebär 

att brukarna, när de genomfört ridningen, får ökad självkänsla. Anna berättar: 

Och det häftigaste som finns är, för jag tycker det är ett tecken på självkänsla, när man ser att det 

händer någonting i ansiktet, en sorts uppdagad nöjdhet med sin egen kapacitet, som inte kommer 

ut, utan som bara sker här inne. Då känner jag, men det där gick på självkänslan. Det handlade inte 

om självförtroende eller få massa beröm eller bli glad för att jag säger att den personen är duktig, 

utan det där var en helt egen upplevelse av den egna duktigheten, och det tror jag är otroligt 

självkänslestärkande, att man kan ge sig själv kredd på det sätt man kan ge sig själv kredd. Och där 
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kan vi skapa situationer som också är tysta, så att säga, självupplevda ”jag är kapabel”-situationer. 

Och det är ett av våra uppdrag. (Intervju med Anna) 

För att uppnå denna effekt för självkänslan är det viktigt att utforma metoder som inte är för svåra. Det 

är en svårighet och en utmaning för terapeuterna att utforma metoder som verkligen stärker 

självkänslan. 

5.4.3. Avsuttna aktiviteter 

När det gäller avsuttna aktiviteter är det enligt terapeuterna till stor del miljön som är det viktiga. Det 

viktiga är att vistas i och få uppleva miljön. En aspekt av det är att det är en för brukarna normal miljö 

som skiljer sig från de sjukvårds- och omsorgsmiljöer där brukarna är vana att vistas. Bengt berättar: 

Stallet är en normaliserande miljö, absolut. Och då tänker jag det här att man är med och jobbar 

och gör viktiga saker, viktiga och meningsfulla saker. Det finns något för alla att göra. En annan 

jätteviktig del i det här är ju att de kommer ju ut med sin personal, med sin kontaktperson från 

boendet, och det som sker i den kontakten har ju varit många gånger lika viktig som att brukaren 

kommer ut till gården. Därför att deras relation blir ju på ett helt annat sätt, och mer respektfull, 

skulle jag säga, eller både normaliserad och respektfull, för de är ju med och jobbar tillsammans. 

(Intervju med Bengt) 

Stallmiljön är också en miljö som ställer krav på brukarna. Emma berättar att brukarna lär sig att i 

stallet kan man inte bete sig hur som helt. Detta ger brukarna träning i att fokusera och koncentrera sig 

och det ger brukarna uthållighet. 

 Stallet är också en miljö med många djur, vilket ger nya upplevelser för brukarna. Cecilia berättar 

om att katterna och hundarna som finns i stallet också väcker stort intresse hos brukarna. Hästen som 

djur är också spännande att undersöka och uppleva och det väcker ett intresse hos brukarna. Det är 

många brukare som aldrig tidigare upplevt att vara så nära så stora djur. 

 En helt annan aspekt av stallmiljön är att det är en miljö med långa anor. Detta kan enligt Anna 

vara till stor nytta för brukarna eftersom det innebär att det finns gamla välfungerande rutiner och en 

ordning och reda som brukarna har nytta av. Anna berättar: 

Det finns rutiner som de flesta stall följer och som har gamla anor och fungerar bra. Allt finns på 

sin plats och i en viss ordning. Strukturen skiljer sig visserligen mellan de olika stallen, men 

mycket sker efter speciella mönster. (Intervju med Anna) 

Vid sidan om att vistas i stallmiljön innebär de avsuttna aktiviteterna främst att göra iordning hästen 

före och efter ridning. Detta innefattar till exempel att hämta hästen i hagen, att borsta och rykta 

hästen, att kratsa hovar och att sätta på grimma. Alla terapeuter betonar att även dessa aktiviteter är 
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viktiga för brukarna. Allt måste även ses som en del av terapin, vilket innebär att man ger instruktioner 

och övervakar aktiviteterna. Cecilia berättar: 

Enkla rutiner som att kratsa en hov kan utföras för hårt av klienten, det kanske till och med gör ont 

på hästen. Att rykta eller borsta hästen på ett behagligt sätt får inte ändras till att klienten slår med 

borsten, drar i svansen, rycker i manen eller så. Allt som har med stallets verktyg att göra måste 

ske genom inlärning, utföras rutinmässigt och övervakas noga. (Intervju med Cecilia) 

Flera av terapeuterna påpekar också att de avsuttna aktiviteterna ger rörelsebehandling för brukarna. 

Bengt berättar: 

Flera av de som har varit ute har haft lite motoriska svårigheter. Och då har vi jobbat ganska 

mycket med just den där kontakten när man har hästvården, man borstar och kliar och masserar 

hästen så har de fått jobba mycket med rytm och tryck och få uppleva och erfara det, när de håller 

på med hästarna, och samtidigt titta på hästen och se vilken respons de får när de gör si eller när 

det gör så, det har varit väldigt effektivt. (Intervju med Bengt) 

Även Emma berättar om att brukarna i de avsuttna aktiviteterna får träna på ett sätt som de inte ens är 

medvetna om: 

Med stallsysslor och hästskötsel blir rörelsemönstren hos brukarna bättre och starkare. Brukarna 

glömmer att de går långa sträckor mellan hagen och stallet, på väg till ridbanan och så vidare och 

det påverkar både fysik och psyke positivt. (Intervju med Emma) 

Anna berättar också om att det alltid finns en mängd olika aktiviteter i stallet som brukaren kan göra 

och det innebär att aktiviteterna kan anpassas efter brukarens dagsform. Det är enligt Anna inte 

nödvändigt att vara i hästens närhet hela tiden: 

Man kan göra så många olika aktiviteter kring hästen, som man kan skräddarsy exakt utifrån den 

personens motivation. Vad som just idag, här och nu, är motiverande. Ja, men nu var det att skotta 

bajs ur en box, ja, men då gör vi det. Man behöver inte vara precis vid hästen hela tiden, man kan 

vara i hästens miljö, man kan köra skottkärra. Man kan sätta sig på fyrhjulingen och låtsasköra, 

man kan pilla ut hösilage ur balen för att gå och ge till sin favorithäst. (Intervju med Anna) 

Av intervjuerna framgår att terapeuterna nästan uteslutande, som terapi för brukarna i den avsuttna 

verksamheten, använder sig av sådant som kan betraktas som vanliga stallsysslor. En av terapeuterna 

använder sig dock av trickträning för en brukare som inte kan rida. Trickträning innebär att genom 

oftast positiv förstärkning och en klicker lära hästen att utföra olika trick, olika särskilda rörelser. Det 

kan till exempel vara att stå på ett visst sätt, att buga sig eller att lägga sig ned. 
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5.5. Hästens betydelse för terapin 

Hästen är enligt terapeuterna det viktigaste redskapet i hästterapin. Eftersom hästen är så central måste 

det dock finnas ett intresse från brukaren för att terapin ska fungera. Flera av terapeuterna betonar att 

hästterapin ska vara frivillig. David berättar: 

Om man bara ska träna en höft eller rygg, då kan man ju vara sur hela ridpasset, men man kommer 

ändå att stretcha höften. Men då kan man lika gärna sitta på en sådan där rund kudde i ett 

sjukgymnastrum, tycker jag, för jag tycker inte det är rätt mot hästen eller mot dem som är med. 

För det är ju faktiskt inte så, det kan ju vara läskigt att rida, det är väl inte alla som vill göra det. 

Man ska tycka att det är kul. (Intervju med David) 

En av hästens betydelse för hästterapin är enligt terapeuterna hästens storlek. Att det är ett stort djur 

som går att komma så nära. Cecilia berättar att det inte är så många djur som tillåter att man sitter på 

dem och låter sig bäras. Hästens storlek gör också att brukarnas självkänsla växer. Det kräver mod att 

rida eller bara att vistas i närheten av hästar. Emma berättar: 

Till skillnad mot många andra djur är hästarna ofta stora och starka. De har ett respektingivande 

rörelsemönster och kan ändå bidra genom att vara brukarna till lags. Då upplever brukarna att de 

klarar av att hantera hästen i olika situationer. (Intervju med Emma) 

Anna berättar också om tillfredställelsen hos brukarna efter att de har vågat göra något nytt, att rida: 

Det finns ju både själva rörelsen i sig, som har vissa terapeutiska tänka effekter, men också att man 

faktiskt vågar. Det kräver ju lite mod, eller dumdristighet, det beror på hur man ser på saken. Och 

också att överlämna sig till den här rörelsen, det är stort att våga. Men samtidigt så är det häftigt 

när man väl gör det, så är det väldigt skönt. De flesta upplever en sorts lättnad när de väl adapterar 

till rörelsen. (Intervju med Anna) 

Rörelsebehandling är annars en av de centrala delarna av hästterapin enligt flera terapeuter och hästens 

betydelse för terapin består då i hur hästen rör sig. Anna berättar om det unika med att en sådan 

rörelsebehandling kombineras med något som är lustfyllt: 

Sedan om man tittar på barn med rörelsehinder så är det ofta så att man lånar hästens rörelser och 

får en repetitiv, upprepad rörelsebehandling, som dessutom är lustfylld, men som också 

återkommer, som kan pågå under kanske 35-45 minuter, vilket är jättesvårt att få till stånd, kanske 

nere på backen eller i rullstol eller på behandlingsbrits, vilket blir mycket, mycket svårare. 

(Intervju med Anna) 

En annan av hästens betydelser för hästterapin är att det sker en interaktion mellan brukaren och 

hästen. Detta skapar en relation med hästen som har flera positiva effekter för brukaren. Cecilia 
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beskriver relationen men hästarna som kravlös jämfört med en relation med människor. Emma berättar 

att relationen till hästen gör att brukarna öppnar upp sig och kommunicerar: 

Du får en kommunikation med eleven som du inte får annars. Ingen skulle bry sig om terapeuten 

om han besökte brukarna i skolan eller på boendet, utan häst. Hästen är den som öppnar 

kommunikationen till brukaren. Hästar gör underverk i vissa fall, exempelvis när autistiska 

brukare som inte sagt knappt någonting under en lång tid börjar prata, tycker det är kul och vill 

galoppera. (Intervju med Emma) 

Relationen med hästen gör också att brukaren fäster sig vid en särskilt häst, något som flera terapeuter 

berättar om. Anna å andra sidan om att känslorna också kan kopplas till hästarna som sådan och inte 

till en särskild häst: 

Vi har en man som släpade med sig kassvis med äpplen, som han snodde från sin särbos trädgård, i 

lönndom dessutom, för att han tyckte att hästarna skulle ha. Och han tyckte inte om hästar från 

början, alls, men han utvecklade en otrolig kärlek till hästarna i sig, vilket var häftigt att se. 

(Intervju med Anna) 

En intressant fråga är vad brukarna ser i relationen med hästarna. I situationen som beskrivs ovan 

förklarar Anna det hela med att mannens känslor berodde på att han gillade när hästarna visade honom 

uppmärksamhet, väntade, gnäggade, skrapade med hovarna för att få sina äpplen. 

 Bengt berättar om hur relationerna mellan häst och brukare utvecklas och berättar att hästen ger 

utrymme för misslyckanden och en andra chans: 

Brukarna får lära sig ramarna för en situation, till exempel nere på ridbanan. Sedan får de lösa 

problem tillsammans med hästen. Och de får pröva sig fram, de kan göra fel, de misslyckas, och 

gäller det i kommunikation och socialt samspel så är det ju ofta så att har man gjort bort sig i den 

mänskliga världen så får du kanske inte en andra chans på det sättet som du skulle behöva, utan då 

har du visat vem du är, ungefär, men med en häst kan du faktiskt få göra fel, och du kan få göra 

om och du kan få göra rätt. (Intervju med Bengt) 

En annan intressant fråga är hur hästen uppfattar relationen med brukaren. Anna berättar om sin syn på 

den saken: 

Och jag tror att hästen fortfarande är så kopplad till mig, som är den dominanta i mötet, så jag tror 

att det beror nog på hur min och hästens relation utvecklas också under gång. För den utvecklas 

också olika med olika individer. Och jag jobbar ju med hästar som inte är mina, vilket gör att jag 

jobbar med hästar som har annat jobb egentligen, men som umgås med mig kanske en, max två, 

timmar i veckan. Och då har vi en relation. Och den spiller jag över på ryttaren som kommer, så de 

får den här relationen. (Intervju med Anna)  
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6. Analys 

6.1. Om avsnittet analys 

I detta avsnitt ska resultatet analyseras och arbetets frågeställningar ska besvaras. Frågeställningarna 

för arbetet är hur barn med autismspektrumtillstånd reagerar på olika metoder inom hästterapi samt 

vilken hästens funktion är i olika metoder inom hästterapi för barn med autismspektrumtillstånd. 

 Innan analysen av resultatet utifrån frågeställningarna behövs dock en analys utifrån grundläggande 

begrepp. Båda frågeställningarna innehållet begreppen barn med autismspektrumtillstånd och 

hästterapi och dessa begrepp har diskuterats i teoriavsnittet ovan i avsnitt 3.3. För att svaren på 

arbetets frågeställningar ska bli användbara måste det göras en analys av hästterapin och brukarna som 

förekommer i undersökningen. Detta görs i ett inledande kapitel i detta avsnitt. Därefter följer två 

kapitel som handlar om arbetets två frågeställningar. 

6.2. Analys utifrån centrala begrepp 

6.2.1. Hästterapin i undersökningen 

Hästterapi som begreppet används i detta arbete innefattar terapi med hästar både genom ridning och 

avsuttna aktiviteter. Kännetecknade är också att övningarna har ett terapeutiskt syfte, annars kan man 

säga att det är fråga om fritidsridning för personer med funktionsnedsättningar. Begreppet används på 

ett sätt som inte utesluter egentligen några aktiviteter med hästen, men vanligtvis avses att göra 

iordning hästen innan ridning, att rida och att göra iordning hästen efter ridning. 

 Hästterapin som terapeuterna beskriver i detta arbete kan i stort sett sägas rymmas inom begreppet 

hästterapi. De betonar ridning och avsuttna aktiviteter. En sak som framgår av intervjuerna är dock att 

terapeuterna räknar in mycket mer i den delen av hästterapin som utgör avsuttna aktiviteter än vad som 

vanligen kanske tas i beaktande. Som exempel kan nämnas att flera terapeuter betonade betydelsen av 

stallmiljön i sig. Bland annat var det vissa brukare som umgicks med andra djur i stallet och vissa som 

ansvarade för att hämta hö och vatten till hästarna. 

 En annan sak som framgår är att ingen av terapeuterna tydligt använder andra speciella varianter av 

hästterapi, såsom voltige eller körning med hästspann. Bengt berättar visserligen om att han använder 

trickträning, men det är bara med en brukare och den brukaren är dessutom vuxen och faller därför 

utanför fokus för detta arbete. 

 En intressant sak som framgår av intervjuerna är att olika terapeuter har olika syn på målsättningen 

med terapin. Detta är av betydelse eftersom en förutsättning för att det ska anses vara hästterapi är att 

det finns ett terapeutiskt syfte med aktiviteterna. Alla terapeuter uttalade sig inte om målstyrningen i 

verksamheten. De flesta terapeuter betonade visserligen att terapin skräddarsyddes eller anpassades för 

varje individ. Terapin anpassades även efter dagsformen. Inget av detta kan i sig anses innebära att det 

finns ett terapeutiskt syfte. Vissa terapeuter som pratade om målstyrningen berättade att målen hela 
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tiden ändras eftersom brukarna inte var motiverade att nå den tidigare målsättningen. Detta kan dock 

inte tas som tecken på att det saknas terapeutiskt syfte. Särskilt intressant i sammanhanget är David 

som berättade att han inte alltid trodde på att ha någon målsättning. Det viktigaste var enligt honom att 

brukarna hade roligt. 

 Det är rimligt att dra slutsatsen att de flesta terapeuterna har haft ett terapeutiskt syfte med 

hästterapin, även om det inte framgår uttryckligen av intervjuerna. Intervjuerna visar dock på en 

svårighet med terapeutiskt syfte när det gäller hästterapi. Hästterapins genomförande är nämligen 

beroende av brukarnas intresse och dagsformen. Detta innebär att målsättningarna och därmed det 

terapeutiska syftet måste vara flexibelt och anpassningsbart. 

6.2.2. Brukarna i undersökningen 

När det gäller frågan om brukarna verkligen har autismspektrumtillstånd kan det konstateras att 

terapeuterna i undersökningen har valts eftersom de har brukare som är barn med 

autismspektrumtillstånd. Därför kan man utgå från att åtminstone någon av deras brukare har fått en 

diagnos som ryms inom autismspektrumet. 

 Det framgår dock att terapeuterna inte bara har barn med autismspektrumtillstånd bland sina 

brukare. Även om terapeuterna varit informerade om denna undersöknings och intervjuernas 

inriktning framgår det att terapeuterna ibland växlar mellan att prata om terapin med barn med 

autismspektrumtillstånd och andra brukare. Det märks bland annat genom att Bengt ofta pratar om en 

vuxen brukare. Detta innebär att svaren i intervjuerna ibland inte är relevanta för denna undersökning. 

Detta är något som det tas hänsyn till i analysen utifrån frågeställningarna nedan. Det är viktigt att 

utifrån sammanhanget där svaren lämnas försöka förstå om det är barn med autismspektrumtillstånd 

som terapeuterna pratar om eller inte. 

 När det gäller frågan om urvalet av barn med autismspektrumtillstånd är representativt är det två 

aspekter som är avgörande. För det första är det avgörande hur terapeuterna får kontakt med brukarna 

och för det andra är det avgörande om vissa inte fullföljer terapin. 

 Flertalet terapeuter i denna undersökning får kontakt med brukarna genom olika specialskolor eller 

olika hem. Bengt är ett undantag som bara har kontakt med ett behandlingshem. Utifrån detta kan det 

antas att högfungerande barn med autismspektrumtillstånd inte omfattas av detta arbete. Barn som inte 

bor på ett särskilt behandlingshem och inte går i specialskola träffas antagligen inte. 

 Flera av terapeuterna pratar om vikten av att hästterapin är frivillig. Det innebär att det finns ett 

utrymme för att brukare väljer att inte delta. Dessutom berättar en av terapeuterna att brukare som inte 

klarar av stallmiljön inte kan delta i terapin. Utifrån detta kan det antas att de barn med 

autismspektrumtillstånd som har störst problem, bland annat med avvikande sinnesreaktioner inte 

heller omfattas av detta arbete. 

 Utifrån dessa konstateranden samt utifrån det faktum att gruppen med barn med 

autismspektrumtillstånd är mycket heterogen kan man dra slutsatsen att urvalet av brukarna som 
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omnämns i denna undersökning inte är representativt. Ett försiktigt antagande är att de barn som ingår 

i de aktuella terapeuternas verksamhet ingår i ett slags mellanskikt med inte för svåra och inte för lätta 

problem. Dessutom är de olika terapeuternas urval olika sinsemellan, vilket gör det svårt att dra 

paralleller mellan de olika terapeuternas erfarenheter. Detta är åter något som det måste tas hänsyn till 

i analysen utifrån frågeställningarna nedan. Det är viktigt att utifrån sammanhanget förstå vilka 

problem de aktuella barnen med autismspektrumtillstånd har. 

6.3. Brukarnas reaktion på olika metoder 

6.3.1. Brukarnas fysiska reaktion på olika metoder 

Det framgår av intervjuerna att brukarna får fysiska reaktioner både på ridningen och på de avsuttna 

aktiviteterna. Det som vanligen nämns om fysiska fördelar med hästterapi är själva ridningen. Att de 

avsuttna aktiviteterna också ska ha positiva fysiska effekter nämns inte, men det är ändå något som 

terapeuterna i denna undersökning lägger stor vikt vid. De anger bland annat att brukarna får 

rörelsebehandling och rörelseträning genom att borsta och rykta hästen och genom att kratsa hästens 

hovar. En terapeut berättar också om träningen som brukarna får genom att gå till och från hagen. 

 Det kan inte dras några särskilda slutsatser om att vissa metoder är mer fördelaktiga när det gäller 

fysiska reaktioner än andra. Självfallet är det den aktivitet som tar mest tid och som har erkänd 

inverkan på människans rörelseapparat, nämligen ridningen, som ger störst effekt. 

 Dessa fysiska aktiviteter ska inte underskattas. Ändå är det enligt forskningen som presenteras i 

detta arbete inte i första hand de fysiska reaktionerna som är viktiga för barn med 

autismspektrumtillstånd. Visserligen har säkert många av terapeuternas brukare som har 

autismspektrumtillstånd olika rörelsebegränsningar, men detta är ofta sekundära symptom eller 

parallella symptom som inte är kopplade till autismspektrumtillståndet som sådant. Istället betonar 

forskningen att de fysiska aktiviteterna ger brukarna lugn och arbetsterapi, något som snarare ger 

psykiska reaktioner, såsom bättre förmåga till självkontroll och stimulans att tala. Detta är inte heller 

något som terapeuterna verkar medvetna om eftersom ingen nämner att de gör avbrott i ridningen för 

att hjärnan inte ska vänja sig vid de stimuli som ridningen ger i form av arbetsterapi. 

6.3.2. Brukarnas psykiska reaktion på olika metoder 

Både av forskningen som presenteras i detta arbete och av intervjuerna framgår att brukarnas psykiska 

reaktioner på hästterapin är en central del av syftet med terapin. Många uttalanden från terapeuterna i 

denna undersökning visar att de får de psykiska reaktioner som forskningen nämner, till exempel 

glädje, lugn, självkänsla och relationer med hästarna. 

 När det gäller glädjen framgår det tydligt att detta är en av de stora behållningarna för terapeuterna, 

att brukarna känner sådan glädje av att få delta i terapin. Det är också naturligt att den som leder en 

verksamhet blir särskilt berörd av den glädje som brukarna visar över att få delta i verksamheten. En 
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terapeut nämner också att brukarna tycker att det är så roligt att delta att de inte kan sluta. Det finns 

brukare som deltagit i hästterapi i sju år och inte vill sluta. I detta sammanhang kan det nämnas att 

forskningen inte är entydig när det gäller hur bestående vissa av de positiva effekterna av hästterapin 

är. Därmed kan det inte sägas att någon är färdiglärd eller har fått ut den han eller hon han få ut av 

hästterapi. Intervjuerna med terapeuterna ger inte stöd för att någon särskild aktivitet ger särskild stor 

glädje. Tvärtom verkar det vara själva ankomsten och hästterapin som helhet som ger glädje. I övrigt 

verkar det vara individuellt vilka aktiviteter som är roligast. 

 När det gäller lugnet visar intervjuerna att detta är viktigt. Särskilt nämner vissa terapeuter ridning i 

skogen där man inte pratar och där brukarna ges tillfälle att landa i stunden. Forskningen som 

presenteras i detta arbete ger stöd för att just lugna sinnesintryck och värmen från hästen skulle göra 

brukarna lugna. Därmed är det tydligt att det är just ridningen som ger brukarna lugnet. Antagligen ger 

inte de avsuttna aktiviteterna i stallet samma lugn. Anna berättar också om att stallmiljön inte alltid är 

så lugn, att andra personer som inte har med terapin att göra rör sig i stallet och kan utgöra ett 

störningsmoment. 

 När det gäller självkänslan nämner terapeuterna att aktiviteterna ger brukarna utmaningar och att 

deras självkänsla stärks av att klara övningarna. Terapeuterna berättar om svårigheten med att lägga 

upp övningarna så att de inte blir för svåra, särskilt med tanke på brukarnas dagsform. Det är rimligt 

att anta att terapeuterna, utan att det sägs uttryckligt, också anpassar svårighetsgraden så att brukarna 

ständigt får nya utmaningar. Det kan jämföras med den sedvanliga behandlingen för personer med 

autismspektrumtillstånd som innebär att personerna får lära sig att klara allt svårare och svårare 

sysslor, från att lära sig att klä på sig till att läsa av sociala situationer. Det framgår inte av intervjuerna 

om att några metoder är bättre eller sämre på att ge sådana utmaningar som stärker självkänslan. 

 När det gäller relationen med hästen, så framgår det både av forskningen och av intervjuerna att det 

kanske är den viktigaste delen för de positiva psykiska effekter som hästterapin ger. Detta ge den 

sociala katalysator som är så viktig för barn med autismspektrumtillstånd. Enligt forskningen är det de 

avsuttna aktiviteterna som ger bäst möjlighet att utveckla en relation med hästen. Terapeuterna berättar 

om många små saker som säkert kan vara viktigt i uppbyggnaden av en relation med hästarna, till 

exempel att brukarna kommer med morötter eller äpplen till hästarna. 

 En intressant fråga när det gäller relationen med hästen är om brukarna använder samma häst varje 

gång. Av intervjuerna framgår tydligt både att det i vissa fall är samma häst och att det i andra fall är 

olika häst varje gång. Denna fråga påverkas av om terapeuten åker runt till olika stall och får använda 

hästarna som finns där eller om terapeuten alltid arbetar utifrån ett eget stall. Det kan antas att det är 

lättare att bygga en relation med en och samma häst, även om en terapeut berättar om en brukare som 

tyckte så mycket om alla hästar att han plockade äpplen till alla. 
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6.4. Hästens funktion i olika metoder 

6.4.1. Allmänt om hästens funktion i olika metoder 

När det gäller frågeställningen om hästens funktion i olika metoder är det viktigt att ha i åtanke att de 

olika terapeuterna som ingår i denna undersökning har sinsemellan mycket olika hästar. Vissa 

terapeuter arbetar uteslutande på en egen gård där beståndet av hästar kan tränas och anpassas efter 

terapin. Andra åker runt och arbetar på olika stall och får använda sig av de hästar som finns. Detta ger 

sämre möjligheter att träna hästarna. Bengt arbetar visserligen på en och samma gård, men han äger 

inte gården och hästarna och har därför mindre möjligheter att anpassa beståndet efter terapin. Dessa 

skillnader påverkar hästens funktion i hästterapin. 

6.4.2. Hästens psyke som avgörande faktor 

Alla terapeuterna som finns med i detta arbete är överens om att hästens psyke är det avgörande för 

hästens funktion i hästterapin. Det är dock flera saker som påverkar vilket psyke hästen har och bland 

dessa saker nämner terapeuterna bland annat hästens erfarenhet, hästens ras och hästens ålder. Därmed 

kan man dra slutsatsen att dessa egenskaper är viktiga för resultatet av hästterapin och därmed vilka 

effekter som terapin får för brukarna. 

 De egenskaper i hästens psyke som terapeuterna lyfter fram som positiva för terapin är bland annat 

att hästen ska vara följsam, lyhörd och interaktiv. Alla dessa egenskaper kan kopplas till att brukaren 

utvecklar en relation med hästen. Det är lättare för brukaren att kommunicera och utveckla en relation 

med en häst som är interaktiv. 

 En annan egenskap i hästens psyke som terapeuterna lyfter fram är att hästen ska vara stabil. Med 

det avses att hästen inte ska vara lättskrämd och inte ska reagera på brukarens beteende på ett negativt 

sätt. Detta kan kopplas till teorierna om brukarens behov av struktur och förutsägbarhet i övningar. 

Även om hästterapin kan fungera som ett välgörande avbrott i brukarens strukturerade liv i övrigt är 

det viktigt att ha ett mått av struktur i hästterapin. 

6.4.3. Hästens person som avgörande faktor 

Med denna rubrik är avsikten att lyfta fram att det är viktigt inte bara vilket psyke hästen som brukaren 

rider har, utan även vilken individ det är. Det kan som tidigare nämnts antas att det är lättare att bygga 

en relation med en och samma häst och uppbyggnaden av en relation med hästen är en central del av 

hästterapin för barn med autismspektrumtillstånd. Att det är samma häst varje gång har också 

betydelse genom att detta ger en struktur i hästterapin. 
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7. Diskussion 

De två konkreta frågeställningar som detta arbete har är hur barn med autismspektrumtillstånd reagerar 

på olika metoder inom hästterapi samt vilken hästens funktion är i olika metoder inom hästterapi för 

barn med autismspektrumtillstånd. 

 När det gäller den första frågan är slutsatsen att både helheten, ridningen och de avsuttna 

aktiviteterna är viktiga på olika sätt för att ge barn med autismspektrumtillstånd positiva reaktioner på 

hästterapi. Denna slutsats har en tydlig koppling till resultatet eftersom terapeuterna bland annat 

berättat om betydelsen av helheten som en källa till glädje hos brukarna, betydelsen av ridningen i 

naturen som en källa till lugn och betydelsen av de avsuttna aktiviteterna som en viktig del i brukarnas 

relation med hästen. 

 När det gäller den andra frågan är slutsatsen att hästens funktion inom hästterapin är att möjliggöra 

att brukaren bygger upp en relation med hästen, vilken kan fungera som en social katalysator för 

brukaren, samt att erbjuda en stabilitet som ger brukaren en struktur att hantera den nya situation som 

hästterapin utgör. Också denna slutsats har en tydlig koppling till resultatet eftersom terapeuterna 

betonar betydelsen av att hästens psyke är dels interaktivt dels stabilt och betydelsen av att brukarna 

får samma häst varje tillfälle. 

 Kunskapsläget när det gäller hästterapi för barn med autismspektrumtillstånd är som nämnts 

tidigare många frågor fortfarande öppna. Det som finns är en rad undersökningar där de flesta har 

påvisat förbättringar inom en rad områden och en rad teorier om vad detta kan bero på. Detta arbete 

visar att även terapeuterna upplever de förbättringar som forskningen visar på, vilket inte är så 

förvånande. 

 Ett annat värde av detta arbete i en jämförelse med det gällande kunskapsläget är att olika teorier 

kan testas och förstärkas eller försvagas. De teorier som presenterats i detta arbete är att hästterapi ger 

barnen lugn och glädje, utgör ett avbrott i strukturen kring barnen och fungerar som en social 

katalysator. Alla dessa teorier stärks av resultatet i detta arbete. Terapeuterna berättar bland annat om 

lugnet som barnen får av ridning i naturen, glädjen som barnen får av besöken i stallet och om 

betydelsen av relationen med hästen. 

 Ytterligare en fråga är om detta arbete kan bidra med att utveckla teorierna kring hästterapi för 

autismspektrumtillstånd. Då är det framför allt en sak som detta arbete kommit fram till, nämligen 

betydelsen av hästen som djur. Olika djur är olika interaktiva. Djur som lever ensamma såsom många 

katter inte är interaktiva och flockdjur till exempel hundar är mycket interaktiva. Hästar, som också är 

flockdjur, är enligt terapeuterna lagom interaktiva, vilket kan tolkas som att de är både lugna och 

interaktiva. Det innebär att de inbjuder barnen till att utveckla en relation, utan att skrämma bort 

barnen. Det gäller åtminstone hästar som har rätt psyke. Det är möjligt att även andra djur kan vara 

lagom interaktiva, men hästen som djur är unikt. Det finns få andra djur som dels är stora, vilket ställer 
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krav på lugn, och dels används för att utföra komplicerade arbetsuppgifter, vilket ställer krav på 

interaktion och det är möjligt att denna kombination gör att just hästar oftare är lagom interaktiva. 

 En annan förklaring till hästterapins framgångar som framkommit i detta arbete är kombinationen 

av avbrott i barnens struktur och struktur i aktiviteten. Ridning präglas av traditioner och hantering av 

stora djur som hästar i ett stall kräver ordning och reda och det är möjligt att denna struktur underlättar 

för barn med autismspektrumtillstånd 

 Slutsatserna i detta arbete har också ett värde för praktiker och får därmed implikationer för socialt 

arbete. Både terapeuter som specialiserar sig på barn med autismspektrumtillstånd och terapeuter som 

specialiserar sig på hästterapi har något att lära. Terapeuter som specialiserar sig på barn med 

autismspektrumtillstånd kan få kunskaper om hästterapi, vad det innebär och vilka barn som terapin 

passar för. Terapeuter som specialiserar sig på hästterapi kan få kunskaper om teorier om terapi för 

barn med autismspektrumtillstånd, vilket till exempel kan göra att de som fokuserar på den fysiska 

aspekten istället börjar fokusera på den psykiska aspekten som betonas av forskare eller att hästterapin 

anpassas så att den får större verkan som arbetsterapi. 

 Avslutningsvis kan man konstatera att hästterapi har stora möjligheter att hjälpa barn med 

autismspektrumtillstånd. Det passar inte alla barn med autismspektrumtillstånd, men det kan hjälpa 

många. Det viktigaste med hästterapi för barn med autismspektrumtillstånd, och detta är särskilt 

viktigt att minnas för alla som planerar, finansierar eller genomför hästterapi i stort även för andra 

personer, är brukarens relation med hästen. Jag vill därför genom detta arbete lyfta hästens roll i 

terapin och enbart det är en anledning att frångå det tidigare begreppet ridterapi och övergå till 

begreppet hästterapi. Interaktionen med hästen har stor betydelse för terapins resultat och det får 

implikationer bland annat när det gäller val av hästar, träning av hästar och brukarens möjlighet att 

alltid använda samma häst. Hästen är en viktig resurs i hästterapin och det är viktigt att komma ihåg 

att sådant som utgör stora tillgångar i en verksamhet normalt sett kostar mycket. 

 Som förslag till framtida forskning rekommenderar jag att begränsa forskningsområdet redan i 

ansatsen. Detta görs lättast genom att begränsa gruppen med barn med autismspektrumtillstånd. 

Genom att begränsa en framtida studie till barn som fått en viss diagnos, barn i en viss ålder eller barn 

med vissa symtom ökar möjligheterna att dra slutsatser av forskningen. Detta skulle kanske resultera i 

rena fallstudier där terapeuterna berättar om ett eller ett par enskilda barn och hur de reagerar på olika 

metoder inom terapin. Fortfarande kan dock värdet vara stort för andra barn i liknande situationer.  
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9. Bilaga 1 – Intervjuguide 

Generella frågor 

A. Vilken utbildning har du?  

B. Hur lång erfarenhet har du av ridterapi?  

C. Vilken yrkeserfarenhet hade du innan ridterapi?  

D. Vill du vänligen redogöra för en vanlig arbetsdag? 

E. Vänligen beskriv en typisk brukare.  

Terapin 

F. Vilken väg har klienten tagit till er (t.ex. remiss, referens, hittat själva)?  

G. Hur brukar det första mötet mellan häst och brukare gestalta sig? 

H. Vilken grupp av patienter brukar vanligen tillämpa HUT? Använder de den som ett tillägg till 

andra behandlingar eller är det en fristående behandling? 

I. Finns det olika sorters hästterapi för olika grader och typer av diagnoser och brukare? Hur 

tillämpas dessa behandlingar? 

J. Finns det exempel på extra lyckade hästterapier eller brukare för vilka terapin har varit extra 

verkningsfull? 

K. Finns det exempel på motsatsen extra misslyckade hästterapier eller brukare för vilka terapin 

har varit utan verkan eller rentav skadlig? 

L. Vilka faktorer inverkade på den extra lyckade eller misslyckade terapin på, från frågorna ovan.  

M.  Vilka faktorer har stört inverkan på framgången i hästterapi? 

N. Hur börjar en typisk relation mellan brukare och häst? 

O. Hur avslutas en typisk relation mellan brukare och häst? 

P. Vad får brukaren ut av relationen med hästen  

Q. Påverkas brukarens självkänsla i relationen med hästen? 

R. Påverkas brukarens identitet i relationen med hästen? 

S. Vilka förutsättningar ger stallmiljön för terapi som inte andra behandlingsmiljöer ger?  

Brukarens funktion 

T. Hur ser ofta brukarens attityd ut från början, respektive under tiden för terapin, och  efter 

terapin.  

U. Vilken roll spelar brukarens attityd för resultatet av terapin? 

Hästens funktion 

V. Vad specifikt bidrar hästen med i terapiarbetet? 
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W. Vilken roll spelar hästens ras, ålder, psyke m.m. roll?  

X. Vilka är de viktigaste faktorerna för att fungera väl som HUT häst?  

Y. Vilka typer av övningar/uppgifter använder man sig av? Specificera sedan hur de är menade att 

fungera utifrån vilka övningar/uppgifter man tagit upp…  

Organisatoriska frågor 

Z. Hur ser er organisation ut?   

Å. Hur många arbetare har ni per år 

Ä. Hur många brukare har ni per år? 

Ö. När började den? 

AA. Vilka brukare riktar ni in er mot? 

BB. Vilken utbildning har personalen och vilken erfarenhet har de av hästterapi? 

CC. Vad har personalen för utbildning och tidigare erfarenhet?  

DD. Vilka organisationer samarbetar ni med?  

EE. Vem finansierar brukarens plats? 

FF. Vilka är de övergripande organisatoriska målen för verksamheten? 

GG. Vilka individuella mål har ni? 

HH. Anser du att ni är på väg att nå målsättningarna? 

II. Vilka hinder finns för lyckade terapisessioner på det individuella planet? 

JJ. Vilka hinder finns för lyckade terapisessioner på det organisatoriska planet? 

Grunderna för terapin 

KK. Vilka terapeutiska metoder används?  

LL. Hur förverkligas dessa teorier i det praktiska arbetet?  

Fortbildning och forskning 

MM. Vilka utbildningar finns i ridterapi?  

NN. Går er personal på dessa utbildningar? 

 


