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Förord

Stort tack till de terapeuter som delat med sig av sin kunskap under intervjuerna. Tack till Ola 

Segnestam Larsson på Ersta Sköndal högskola, som varit handledare och kommit med många goda råd 

längs vägen. Tack till Pia Tillberg, Henrik Lerner och Gunilla Silfverberg för kloka råd och tips. Tack 

även till hunden Silas, som otaliga timmar legat i mitt knä och skänkt mig inspiration och tröst. Utan 

er skulle inte den här uppsatsen vara möjlig.
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Abstract

The focus of the study lies in the therapist's choice of method and the sight of the horse as a 

therapeutic resource. This is done by qualitative descriptive approach. The therapists are interviewed 

through semi-structured interview guide with open questions.

Arthur's theory of the therapists who, based on personality and epistemological beliefs, are 

predisposed to a certain type of therapeutic approach was used to try to explain why the therapists who 

work with HUT, choose the method. The results show that therapists' choice of HUT method could not 

be explained by Arthur's theory. The result also shows that the horse as a therapeutic base is changing 

therapy in several areas and allows that the therapist's role is changing. The field of research is under 

development, and this study can provide greater understanding of what the horse-assisted therapy in 

the psychotherapeutic spectrum means and the therapist's view on the choice of method and the horse 

and therapeutic basis. Suggestions for future research is what unites the therapists who choose to work 

with the horse as a therapeutic point of view, as well as the horse's roles in psychotherapy and 

mapping studies in which different parts horse-assisted therapy consists of.

Keywords: Horse-assisted therapy, psychotherapy, horses, horse properties, therapy, therapist, 

therapeutic approach
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Sammanfattning: 

Fokus i studien ligger på terapeuters val av metod och synen på hästen som terapeutiskt resurs. Detta 

görs genom kvalitativ deskriptiv ansats. Terapeuterna intervjuas genom semistrukturerad intervjuguide 

med öppna frågor. 

Arthurs teori om vilka typer av terapeuter som, utifrån personlighet och epistemologiska 

uppfattningar, är disponerade till en viss typ av terapeutisk inriktning, användes för att försöka förklara 

varför de terapeuter som arbetar med HUT, väljer den metoden. Resultatet visar att terapeuternas val 

av HUT metod inte kunde förklaras genom Arthur's teori. Resultatet visar också att hästen som 

terapeutisk resurs förändrar terapin på flera områden och gör att terapeutens roll förändras. 

Forskningsfältet är under utveckling, och denna studie kan ge ökad förståelse för vad hästunderstödd 

terapi inom det psykoterapeutiska spektrat innebär och terapeuters syn på val av metod och hästen och 

som terapeutisk resurs. Förslag till fortsatt forskning är vad som förenar de terapeuter som väljer att 

arbeta med hästen som terapeutisk resurs, samt hästens roller i psykoterapi och kartläggande studier av 

vilka olika delar hästunderstödd terapi består av. 

Sökord: Hästunderstödd terapi, psykoterapi, hästar, hästens egenskaper, terapi, terapeut, 

terapeutisk inriktning 

4



Innehållsförteckning

Abstract........................................................................................................................................................3

Sammanfattning: ..........................................................................................................................................4

Innehållsförteckning.........................................................................................................................................5

Inledning ..........................................................................................................................................................7

1.1 Bakgrund om hästunderstödd terapi........................................................................................................7

1.2 Problemformulering................................................................................................................................8

1.3 Syfte........................................................................................................................................................8

1.4 Frågeställning.........................................................................................................................................9

1.5 Avgränsning............................................................................................................................................9

2. Kunskapssammanställning..........................................................................................................................10

2.0.1 Terapeuternas val av metod............................................................................................................10

2.0.2 Terapeuten och hästen....................................................................................................................10

2.0.3 Vad, anser terapeuter, är bra att ha hos den terapeutiska resurser, hästen?......................................11

2.0.4 Om terapin.....................................................................................................................................12

3. Teori............................................................................................................................................................13

4. Metod.........................................................................................................................................................15

4.1 Kvalitativ, induktiv och deskriptiv........................................................................................................15

4.2 Semistrukturerade intervjuer.................................................................................................................16

4.3 Centrala begrepp...................................................................................................................................16

4.4 Urval ....................................................................................................................................................17

4.4.1 Figur över population ....................................................................................................................17

4.5 Intervjuerna...........................................................................................................................................18

4.6 Tolkningens genomförande...................................................................................................................18

4.7 Litteratursökning, databaser och sökord...............................................................................................19

4.7.1 Material..........................................................................................................................................20

4.7.2 Reflektion över var kunskap inhämtats ifrån..................................................................................20

4.8 Validitet och reliabilitet.........................................................................................................................20

5



4.9 Metoddiskussion...................................................................................................................................21

4.10 Etik.....................................................................................................................................................22

4.10.1 Etiska reflektioner om mig som forskare.....................................................................................23

5. Resultat.......................................................................................................................................................24

5.1 Vilken är terapeuternas syn på sin egen roll i terapin?..........................................................................24

5.2 Vad är föremålet för terapin?.................................................................................................................27

5.3 Vilken roll har terapeutiska resurser, som hästen, i terapin? .................................................................29

6. Analys.........................................................................................................................................................32

6.1 Analys av Resultat ...............................................................................................................................32

6.1.1 Analys av terapeutens roll i terapin................................................................................................32

6.1.2 Analys av vad som är föremålet i terapin.......................................................................................33

6.1.3 Analys av hästens roll som terapeutisk resurs, i terapin.................................................................33

6.2 Hur kan en förklara varför terapeuterna väljer denna metod?...............................................................35

6.2.1 Sammanställning............................................................................................................................35

7. Slutdiskussion.............................................................................................................................................37

7.1 Studiens slutsatser.................................................................................................................................37

7.1.1 Hur påverkar resultatet forskningsfältet inom socialt arbete..........................................................37

7.1.2 Vidare diskussion om hur en kan förklara varför terapeuterna väljer HUT som metod .................39

7.1.3 Diskussion om begreppet egenskap...............................................................................................40

7.2 Vilka etiska implikationer har slutsatserna?..........................................................................................41

7.3 Uppslag till vidare forskning.................................................................................................................41

Källförteckning...............................................................................................................................................42

Bilaga 1...................................................................................................................................................45

Bilaga 2 ..................................................................................................................................................46

6



Inledning 

En terapeut är någon som utför en behandling, och inom den terapeutiska grenen psykoterapi så 

handlar det om en psykologisk behandling (NE, 2014-09-28). Terapeuter har många välval fram till att 

hitta sin form av metod och terapiform, och vilken typ av verktyg en vill använda sig av. Den här 

studien intresserar sig för de terapeuter inom det psykoterapeutiska spektrat som valt att arbeta med 

tillvägagångssättet hästunderstödd terapi (HUT), och varför de valt metod som de gjort. Att arbeta med 

HUT innebär att arbeta sida vid sida med hästar och att ha hästen i terapin som en terapeutisk resurs. 

HUT är på framåtgående i socialt arbete och kommer säkerligen ta större plats inom fältet framöver. 

 Hästens betydelse för människor har undersökts inom många skilda forskningsfält; såsom filosofin, 

sociologin, medicinvetenskap, socialvetenskap, humanmedicin med flera. Filosofen Nussbaum (2013) 

menar att människan för att leva ett lyckligt liv, måste ha inslag av 10 olika punkter, varav den åttonde 

är ”att kunna leva med omsorg om och i relation till djur, växter och natur”. Djurassisterad terapi 

används idag med framförallt hundar, delfiner och hästar. Hästunderstödd terapi är under utveckling i 

Sverige. Hausberger (2008) gör en historisk diskursanalys över människans syn på hästen. När 

människan först började tämja hästar sågs de troligen främst som mat. Sedan blev hästarna viktiga 

verktyg för människans transporter, innan de började ses mer som kompanjoner. Andersson et al. skrev 

år 1999 att hästar numera börjar bli ”väldigt populära i terapeutisk ridterapi [egen övers.]”. Træen har 

intervjuat sex terapeuter om sin erfarenhet av att arbeta med hästunderstödd terapi med människor 

med långvariga ätstörningar. Terapeuterna trodde att brukarna, genom hästen, fick träna sig i sociala 

färdigheter på ett icke-hotfullt men intimt sätt. Genom relationen med hästen blev brukaren medveten 

om sitt eget, och andras, kroppsspråk och emotionella reaktioner (2012). Vad är det som får terapeuter 

idag att välja att arbeta med HUT och hästen som terapeutisk resurs? 

1.1 Bakgrund om hästunderstödd terapi

HUT är en terapiform som innefattar hästens miljö, hästskötsel och att umgås med hästen, där ridning 

kan ingå. Det internationella begreppet för Hästunderstödd terapi är Equine assisted therapy (EAT). 

Under 1500-talet sågs ridning som en hälsofrämjande övning. I Sverige började hästunderstödd terapi 

användas systematiskt för behandling av polioskadade under 1950-talet. Nu används HUT som bland 

annat behandling för många typer av funktionsnedsättningar (Intresseföreningen för Ridterapi, u.å.). 

HUT har visat sig hjälpa skilda brukargrupper med diverse svårigheter, exempelvis människor med 

stroke som fått förändrad rörelse-, språklig- och kognitionsförmåga, människor med ryggmärgsskada, 

eller med cerebral pares; där både fysiska och psykiska framsteg har påvisats. I exempelvis 

rehabiliteringsprogrammet för människor som drabbats av stroke vittnar brukarna om återupprättad 

värdighet, känsla av välbefinnande och livskvalitet, samt att behandlingen underlättar lärandeprocesser 

och förmågan att omforma svårigheter till utmaningar (Silfverberg & Tillberg, 2008). På flera 
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högskolor i Sverige finns eller har det funnits möjlighet att läsa kurser om hästunderstödd terapi, 

däribland Malmö högskola, Linnéuniversitetet och snart Ersta Sköndal högskola. Människor kan idag 

få HUT genom till exempel LSS, eller som fysisk aktivitet på recept (FaR). Brukaren, som kan få 

HUT, har en permanent eller tillfälligt nedsatt funktion, som kan vara psykisk, fysisk, kognitiv eller 

social. Nedsättningen kan också vara knuten till inlärningsförmåga och intellektuell förmåga, eller 

vara en kombination av flera av dessa. Terapeuten inom HUT har en grundutbildning inom något vård- 

eller omsorgsyrke, exempelvis socionom, och en tilläggsutbildning inom HUT (Intresseföreningen för 

Ridterapi, u.å.).

1.2 Problemformulering

Studien fokuserar på terapeuters val av metod. Arthur (2001) menar att terapeuter är disponerade till en 

viss typ av metodval, baserat på terapeutens personlighet och epistemologiska syn. Det innebär att 

terapeuten har en fallenhet för att dra sig till en viss typ av metod utifrån hur hen är som person, hur hen 

tänker och vilken kunskapssyn hen har. Om terapeuten till exempel ser sig som rationell, anser att 

miljöfaktorer är bakomliggande orsaker till beteenden, föredrar stabilitet och realism och är extroverta så 

gör dessa personlighetsdrag och tankar att hen har en fallenhet för KBT-inriktade metoder. Om terapeuten 

är experimentell, intresserad av drömmar och fokuserar på känslor så gör det att hen snarare har en 

fallenhet för psykodynamiska metoder. Studien inriktar sig mot terapeuter som arbetar inom psykoterapi. 

Psykoterapi handlar om psykiska, existentiella och relationella problem. Psykoterapeuter använder idag 

hästunderstödd terapi (HUT) som metod eller tillvägagångssätt. Terapin har visat sig ge bra resultat, och 

har börjat användas mer och mer i Sverige. När HUT utövas finns det alltid ett terapeutiskt syfte, men 

fokus skiljer sig beroende på vilken profession som utövar. Flera av terapeuterna inom området är 

socionomer, andra är till exempel psykoterapeuter. När socionomer använder hästunderstödd terapi 

så är tyngdpunkten de sociala aspekterna (Föreningen Ridterapi för alla, 2014). Denna studie inriktar 

sig på terapeuters metodval inom det empiriska fältet hästunderstödd terapi. Terapeuters metodval har 

studerats inom vissa typer av terapi, men ännu inte inom hästunderstödd terapi. Vad är det som 

terapeuterna ser hos hästen, som gör att de väljer en metod som inbegriper hästen som terapeutisk resurs. 

Hur ser de på hästen som medverkar i terapi och vad är det som får dem att välja hästen som terapeutisk 

resurs? Jag prövar Arthur's teori för att förklara terapeuters, som arbetar med hästunderstödd terapi, val av 

att använda hästen som terapeutisk resurs. 

1.3 Syfte

Syftet med studien är att undersöka terapeuters val av hästen som terapeutisk resurs.
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1.4 Frågeställning

• Vilken är terapeuternas syn på sin egen roll i terapin?

• Vad är föremålet för terapin?

• Vilken roll har terapeutiska resurser, som hästen, i terapin?

• Hur kan en förklara varför terapeuterna väljer denna metod?

1.5 Avgränsning

Studien intresserar sig för den del av hästunderstödd terapi som rör sig inom området psykoterapi, och 

inte inom fysioterapi. Psykoterapi handlar om relationella, existentiella och psykiska problem, och är 

därför mer intressant för studiens område, då fysioterapi berör fysioterapeuter (tidigare sjukgymnaster) 

och där fokus är kroppsfunktioner. Denna avgränsning gjordes för att psykoterapi ligger närmare 

professionen socialt arbete. Studien inriktar sig på terapeuternas tankar om hästens egenskaper, kopplat 

till existentiella, psykiska eller relationella problem.

 I studien intervjuas terapeuter som har erfarenhet av hästunderstödd terapi med olika brukargrupper. 

Dessa har inte tillfrågats för att jämföras mot varandra. De berättade om och berörde olika verksamheter, 

men sammantaget resulterade studien i ett utforskande samtal om val av metod och hästens egenskaper i 

psykoterapin. Jag undersökte terapeuternas upplevelser av hästar som deltar i HUT, inte bara en aktivitet i 

största allmänhet där hästar ingår.

Ordet ”egenskap” används som ett vitt begrepp, när terapeuter talar om hästens karaktäristiska drag 

som terapeutiska resurser. Det är ett komplext begrepp och sträcker sig över flera olika nivåer. Med 

nödvändighet är inte ordet avgränsat eller definierat i denna uppsats, utan har varit fritt att tolka och 

definiera av intervjupersonerna. Fysiska egenskaper, medfödda beteenden eller förvärvade egenskaper har 

förekommit av intervjupersonerna. I internationell forskning används begreppen ”trait”, ”personality 

trait” och ”characteristics”.

 Studien är av deskriptiv ansats (utförligare beskrivning under 4.1) där målet är att utforska 

terapeuternas val av metod.
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2. Kunskapssammanställning

Kunskapssammanställningen är uppdelad i områden som är av intresse för syftet. För socialt arbete är 

mycket av denna forskning intressant, såsom den om hur terapeuter väljer inriktning, hästens roll i 

socialt arbete och i terapi, terapeutens roll, terapi utomhus och om vad hästen bidrar med för brukaren. 

Information om vilken forskning som är internationell, varifrån den kommer, och hur stor andel den 

utgör finns under 4.7.2.

2.0.1 Terapeuternas val av metod

Ivey (1993) skriver att alla människor har personliga preferenser som relaterar till vilken syn de får på 

rådgivning och terapi. Dessa preferenser kan en bli medveten om genom att försöka svara på frågorna: 

”vad gjorde dig intresserad av att bli terapeut?”, och liknande frågor. Vasco (1993) skriver om att 

psykoterapeuters uppfattning om teoretiska inriktningar, och metateoretiska psykoterapeutiska idéer, är 

resultatet av personliga perspektiv, världssyn och filosofiska funderingar. Dessa samverkar så att en 

viss psykoterapeutisk inriktning lockar mer än andra. Steiner (1978) menar att terapeutens ålder har 

betydelse för vilken terapeutisk inriktning hen väljer. Äldre terapeuter väljer i högre grad en 

psykodynamisk inriktning, medan yngre terapeuter väljer eklektiska eller/och nyare inriktningar. 

McWilliams (2005) menar att gruppen psykoterapeuter historiskt sett har varit kritiska till 

samhällets syn på individualism , materialism, konsumism, girighet, narcissism och förakt mot 

svaghet. Hon skriver att psykoterapin nu genomgår en förändring. Genom fokusering på deskriptiva 

psykiatriska diagnoser och starkt inflytande från mäktiga korporativa intressen, samt från många 

inflytelserika akademiska psykologer så håller psykoterapeuter på att bli en tjänare som upprätthåller 

den samtida kulturen, än en observerare och kritiker. 

2.0.2 Terapeuten och hästen

Ida Runge (2011) skriver om blivande ridterapeuters erfarenhet och syn på hästar. Hon skriver att de 

flesta av de blivande ridterapeuterna har ett stort hästintresse och har själva ridit sedan tidig ålder. 

Många av studenterna beskrev sig som ”hästflickor”, och menar att hästen varit viktig för deras 

identitetsskapanden. Karol skriver att kliniker som arbetar inom Hästunderstödd psykoterapi behöver 

vara uppmärksamma på sin roll som instruktör, och sin roll som psykoterapeut (2007). Om terapeuten 

blir ivrig eller frustrerad på grund av brukarens uteblivna resultat när det kommer till ridningen, så kan 

det psykoterapeutiska syftet vara förlorat.

 Chardonnens (2009) skriver om hur hästar kan användas som co-terapeuter för barn med svåra 

psykiska problem. Barnet, precis som hästen, kan använda den andre som en spegel för att förstå sig 

10



själv. Hästen accepterar barnet precis så som det är, samtidigt som hästen påvisar konsekvenserna av 

barnets handlande. Rothe et al. (2005) skriver om hur terapeuten kan använda hästen som ett verktyg 

för att lära brukaren coping-strategier, inom hästunderstödd psykoterapi. Hästen blev en co-terapeut. 

På grund av sin storlek och vänlighet, så kan hästen få barnet att komma i kontakt med sin egen 

livskraft. Författarna skriver att terapin förbättrar livskvaliteten hos barn med psykisk ohälsa. Detta tar 

sig uttryck genom att barnen får en ökad social förmåga, bättre självförtroende, ökad omsorgsförmåga, 

samarbetsvilja och bättre anknytning. 

 Norlin och Pärlehag (2010) har, på kandidatnivå, frågat professionella aktörer som arbetar med 

hästunderstödd terapi om hur deras arbete bedrivs. Resultatet visar att arbetet ser olika ut, beroende på 

följande faktorer: vilken målgrupp de vänder sig till, om de tar emot en eller flera brukare, brukarnas 

problematik och därmed hästens utrustning och om det är psykoterapi eller sjukgymnastik (i denna 

uppsatsen kallad fysioterapi) som bedrivs. 

2.0.3 Vad, anser terapeuter, är bra att ha hos den terapeutiska resurser, hästen?

Bornemark och Ekström von Essen skriver i ett kapitel av en antologi, om verksamheten Passage, och 

frågade de erfarna terapeuterna om deras arbete inom psykiatrisk öppenvård. I berättelsen kommer 

flera egenskaper fram som terapeuterna räknar som önskvärda för terapihästen att ha. Hästens förmåga 

att lätt bli rädd kan vara önskvärd då patienten kan se på hur hästen reagerar och hur denne bearbetar 

sin rädsla och misstänksamhet. Därigenom kan patienten själv hitta sätt att arbeta med sin egen rädsla. 

Hästar är nyfikna, men pressar sig inte över den mentala förmåga som den tror sig klara av. ”Hästarna 

visar att med rimliga krav på sig själv och med lämpligt stöd klarar man av att lösa situationer själv” 

(Bornemark & Ekström von Essen, 2010). Hästen reagerar alltid ärligt, och de värderar inte sina 

reaktioner. Hästen har en förmåga att känna av patienten på ett sätt som patienten inte själv gör. 

Terapihästen måste vara självständig och trygg, tycka om människor och kunna vara lugn och stilla. 

En viss egenskap kan vara bra för vissa patienter, men inte för andra (2010). Erin Russell skriver om 

krigsveteraner som deltar i workshops med Hästunderstödd terapi i Kanada. Hon nämner hästens 

förmåga att bli rädd eller nervös, när människan blir frustrerad som en viktig egenskap. Trots att 

människan försöker dölja det, så känner hästen av stressen. Denna egenskap kallar hon sensitivitet 

(2013).

 Andersson et al. fann det svårt att bedöma vilken häst som är en lämplig terapihäst, genom att se 

till hästens temperament. Detta på grund av att andra egenskaper, till exempel jämnhet i gångstilen kan 

vara mycket viktigt (1999). Brandt (2004) skriver om kommunikationen mellan människor och hästar. 

Hon skriver att startpunkten för språket människor emellan är den mänskliga förmågan att verbalt 

uttrycka sina tankar. Hon menar att även kroppsspråket, i kommunikationen mellan människa och häst, 

kan vara startpunkten för att kommunicera. Detta, skriver hon, utmanar tanken om människans 

överordnade status, som vissa menar beror på den mänskliga kommunikationen. Människor kan förstå 
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meningen av hästens kroppsspråk, och hästen kan förstå meningen av människans kroppsspråk. På det 

viset skapar människan och hästen ett gemensamt språkligt system, genom deras kroppar. Tillsammans 

kan de skapa en värld av samförstånd och komma närmare varandra. Författaren citerar Mead (1934), 

som istället menar att djur är impulsiva varelser, eftersom de saknar förmågan till verbalt språk. Enligt 

Mead blir människan genom det talade språket medvetna individer, från att vara biologiska 

organismer. Brandt bemöter Mead's tankar med att även om hästen och människan inte delar ett talat 

språk, så skapar de ett samförstånd som skapar och formar ett sätt att interagera och leva tillsammans. 

 Anderson et al. har försökt att objektivt bedöma lämplighet för vilken häst som kan användas i 

terapi genom att se till hästens temperament och reaktionsförmåga. De gjorde en lista över motsatspar 

där hästarna bestämdes efter en skala, för att med hjälp av den bedöma deras temperament, och 

därmed om hästen skulle fungera bra i terapi. De fann det svårt på grund av att andra egenskaper, till 

exempel jämnhet i gångstilen, kan vara mycket viktigt (1999). Waiblinger et al. menar att hästens 

underliggande personlighetsdrag, till exempel om hästen är rädd eller känslig av sig, påverkar hur 

hästen reagerar på samspel med människor (2006). 

2.0.4 Om terapin

Jordan och Marshall (2010) skriver om vad som händer när terapin tas från det klassiska 

terapirummet, inomhus, ut i naturen. Utomhusmiljön blir ett mer synbart och aktivt element i det 

terapeutiska arbetet, än ett slutet rum kunde vara. Naturen blev en tredje part, och istället för bara 

terapeut och brukare, så blir det som 2,5 parter. Fokus skiftas och det kan bli lättare att upptäcka vad 

som finns emellan och bortom relationen mellan terapeut och brukare. Att ta terapin till naturen kan 

göra att brukare upplever en känsla av välbefinnande. Naturen erbjuder en snabbare återställning efter 

olyckor. Författarna menar att människan har en fascination för orörd mark, samt träd och plantor. De 

menar att det kanske är så att kontakt med orörd natur, vildmark, gör att vi klarar av att se våra egna 

interna strukturer. De menar att psykoterapi i naturen är inte bara en resurs att använda för terapeutiska 

ändamål, utan att naturen bör ses som en levande tredje part som ska respekteras inom dynamisk 

psykoterapi (a.a). 

Siporin (2012) har undersökt en tonårig pojkes fascination för hästar. Han skriver att med 

terapeutens hjälp så kunde pojken, genom hästunderstödd psykoterapi, få ökad empatisk förmåga och 

stämningsfullhet. Gutierrez och Macauley (2004) skriver om tre barn med talsvårigheter, som 

genomgått både traditionell terapi och hippoterapi. Båda resultaten var goda, men efter hippoterapin 

visades överlag bättre resultat, framförallt när det gällde ökad motivation och koncentration. Barvestad 

och Nilsson (2012) skriver på kandidatnivå om hästars påverkan på livskvaliteten hos skadade 

brittiska soldater, genom intervjuer med soldaterna. Vissa soldater tyckte att hästen var underbar, och 

kunde inte hitta några negativa egenskaper. Soldaterna framhöll hästens förmåga att få människan att 

bli medveten om sin egen sinnesstämning som positiv, utan att exempelvis en terapeut berättar för dem 
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hur de beter sig (2012).

 Norling skriver om sällskapsdjurs betydelse i vård för de äldre, samt om de samhällsekonomiska 

fördelarna (2001). 

 

3. Teori

Terapi är ett stort område inom socialt arbete. Det finns mycket forskning inom det terapeutiska 

området. Arthur har en teori om att terapeuter är disponerade för en viss typ av metod. Jag är 

intresserad av att studera detta inom det relativt smala fältet HUT, genom att studera hur terapeuter 

upplever sitt arbete.

3.1 Arthur's teori

Andrew R. Arthur är psykoterapeut och forskare. Andrew publicerade år 2001 en artikel i tidsskriften 

European journal of Psychology, counselling and health, med titeln ”Personality, epistemology and 

psychotherapists’ choice of theoretical model: a review and analysis”. Artikeln undersöker om det 

finns en koppling mellan psykoterapeuters personlighet och epistemologiska syn (sätt att tänka och 

kunskapssyn), och vilken terapeutisk inriktning som terapeuten väljer att arbeta utifrån. 

Artikeln är en metastudie som bygger på 45 studier som berör ämnet (det var alla studier som 

hittades). 14 av dessa är undersökningar, medan övriga är främst spekulativa studier. Tretton av 

undersökningarna hade med statistiskt signifikant data om personlighetstyper och epistemologiska 

synsätt att göra, vilka kopplas ihop med typiska karaktäristiska drag som kan associeras med olika 

terapeutiska inriktningar. Särskilt studeras de två stora psykoterapeutiska modellerna: den 

psykodynamiska och kognitiv beteendeterapi (KBT).

Teorin visar att den KBT-inriktade psykoterapeuten vill ha objektiva, observerbara data för att 

undersöka någonting. Hen anser att miljöfaktorer är bakomliggande orsaker till ett beteende. De ser sig 

själva som rationella och bryr sig mer om tankar än känslor. De föredrar stabilitet, realism och att 

bryta ner olika fenomen i små bitar, och undersöka dessa. KBT-terapeuter ser sig själva som 

extroverta, initiativtagande, pragmatiska, påstridiga och dominerande. De har en tendens att vara 

självcentrerade och kan ha självförverkligande som mål. De har stor tillit till empiriska mätningar. De 

lägger även mindre vikt vid relationer och att uttrycka känslor, än psykodynamiska terapeuter.

Psykodynamiska terapeuter fokuserar mycket på den inre världen. De är oftare introverta och 

ångestfulla. De är skapande, intuitiva och experimentella. De är intresserade av drömmar, minnen och 

vad människor associerar saker med. De ser sig som seriösa och komplexa varelser, och är fokuserade 
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på insikt och känslor, snarare än förändringsarbete. Psykodynamiska terapeuter har en förmåga att 

kliva utanför kognitiva strukturer, men undviker helst risktaganden. Empirin visar att det finns tydliga 

skillnader i personlighetsdrag och epistemologisk syn hos psykoterapeuterna som väljer att arbeta med 

KBT, gentemot de som väljer den psykodynamiska inriktningen. Undersökningen visar att 

karaktärsdragen extrovert, neuroticism, noggrannhet, behaglighet och experimentlusta är egenskaper 

som är stabila under längre perioder. Beteende, intressen, attityd, relationer och roller varierar över tid. 

Men de varierar på ett sätt som är förenligt med individens underliggande personlighet. 
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4. Metod

Här redovisas först metoden, sedan centrala begrepp, urval, intervjuer, tolkningens genomförande och 

litteratursökning. Sedan följer validitet och reliabilitet, metoddiskussion och sist etik.

4.1 Kvalitativ, induktiv och deskriptiv

Genom kvalitativ, induktiv ansats gjordes en deskriptiv studie med explorativa inslag.

Bryman (2011) skriver att kvalitativ forskning är inriktad på ord, till skillnad från kvantitativ forskning 

som inriktar sig på siffror. Denna studie inriktar sig på att beskriva terapeuters val av hästen som 

terapeutisk resurs i terapin. Studien inriktar sig på deltagarnas uppfattningar, kontextuell förståelse och 

de ord som används. Dessa är kvalitativa värden (a.a). Den kvalitativa induktiva ansatsen valdes 

eftersom studien är intresserad av att utforska terapeuternas upplevelse av val av hästen som 

terapeutisk resurs. En kvantitativ metod skulle inte på likvärdigt sätt kunna mäta den subjektiva 

upplevelsen. Den kvalitativa metoden är bättre lämpad för att den kan fånga fler synvinklar på den 

subjektiva upplevelsen, än vad den kvantitativa metoden kan göra (a.a). Intervjupersonerna är 

terapeuter, som berättar om sina upplevelser och tankar. Terapeutens profession är intressant för ämnet 

socialt arbete, eftersom terapeuterna kan vara socionomer och vara en del av den kunskapstraditionen 

som socialt arbete är en del av. 

 Studien har en induktiv ansats, då utgångspunkten inte är ifrån någon bestämd teori, vilket var 

nödvändigt eftersom det inte finns någon teori som tydligt uttalar sig om forskningsfrågan, samt ytterst 

lite forskning. Teorin är vald utifrån ett induktivt förhållningssätt, eftersom teorin är vald utifrån 

empirin (Bryman, 2011). Arthur's teori används och testas för att försöka förstå den sista 

frågeställningen: hur kan en förklara terapeuters val av metod?

En deskriptiv ansats innebär att beskriva någonting, i detta fall terapeuters tankar om metod och sitt 

arbete, där syftet inte främst är att vara analytisk, tolka eller värdera. Studien beskriver någonting som 

existerar i nutiden, och undersöker några aspekter av vad det innebär att vara terapeuter som arbetar 

med HUT, vilket är ett korrekt sätt att göra en deskriptiv studie (Patel & Davidson, 2003). 

Undersökningen tangerade också ett explorativt, utforskande förhållningssätt, i avsikt att förstå en viss 

företeelse. Larsson, Lilja och Mannheimer menar att explorativa studier handlar om att bryta ny mark 

(2005). Explorativa studier handlar om att ”avtäcka mönster”, snarare än att se orsakssammanhang 

(a.a). Fördjupning och avgränsning kan ske under tiden med arbetet (a.a). Studien är skriven av främst 

deskriptiv ansats, men även en explorativ ansats förekommer därför att delar av syftet är att upptäcka 

och avtäcka terapeuter inom HUT's tankar om sina metodval och hästar i terapi. Till en början var det 

inte definierat vilken avgränsning som var lämplig, eller vilken typ av fördjupning som var rimlig. 
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Detta växte fram under arbetets gång, i takt med att fältet utforskades samt genom försöksintervjun 

(a.a).

4.2 Semistrukturerade intervjuer

Empiriinsamlingen gjordes genom semistrukturerade djupintervjuer med öppna frågor.

Intervjuer som metod valdes utifrån den flexibilitet som den rymmer (Bryman, 2011). Utifrån den 

deskriptiva induktiva ansatsen så utgör intervjuer som metod ett bra val för att närma sig området på 

ett utforskande sätt. Intervjuer är lämpligt för att forskningsfrågan rymmer ett intresse för variation i 

populationen, vilket bäst kommer fram genom enskilda intervjuer med terapeuterna. Den kvalitativa 

intervjun erbjuder fylliga och detaljerade svar från intervjupersonerna, som utgör en bra grund för 

studien (a.a). Flexibiliteten som den kvalitativa intervjun rymmer är av stor vikt för detta ämne som till 

viss del avgränsats och utforskats under studiens gång. 

 Semistrukturerade djupintervjuer med öppna frågor användes. Intervjupersonerna fick ge sin bild 

av sitt val av metod och hästen som terapeutisk resurs.  Semistrukturerade intervjuer valdes utifrån att 

det fanns vissa frågor som behövde besvaras, vilket gjorde att en ostrukturerad intervju inte var ett bra 

val (a.a). Semistrukturerade djupintervjuer med öppna frågor var det bästa valet för att låta 

intervjupersonerna själva få definiera sina tankar, utifrån de teman och frågor som framkommer i 

intervjuguiden (bilaga 1)(a.a). En nackdel med denna form är att empiri endast insamlats från fem 

terapeuter (vilket var samtliga som tackade ja), eftersom det tar lång tid med intervju och 

transkribering av denna typ av intervju. Fokusgruppsintervju skulle även kunna använts, nackdelen 

med den formen är att samförstånd som omintetgör variation i terapeuternas uppfattningar, kan skapas 

i rummet, (a.a). 

4.3 Centrala begrepp

Terapeut: en person som arbetar med behandling. I denna uppsats är fokus på terapeuter som arbetar 

med eller har erfarenhet av arbete med hästar i terapi inom psykoterapin.

Hästunderstödd terapi (HUT): Intresseföreningen för ridterapi definierar HUT som

en tilläggsterapi till vård och behandling inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, som 
specialpedagogik eller inom kriminalvården. Behandlare/ terapeut inom HUT bör ha en 
grundutbildning inom vård- och omsorgsyrken eller inom specialpedagogik samt en 
tilläggsutbildning i hästunderstödd terapi. Det är behandlaren som bedömer patientens/klientens 
behov av hästunderstödd terapi. Patienten/klienten är en person med tillfälligt eller permanent nedsatt 
funktion. Denna funktionsnedsättning kan vara fysisk, psykisk, kognitiv, social och/eller vara knuten 
till intellektuell förmåga och/eller inlärningsförmåga. Ofta förekommer en kombination av flera av de 
nämnda områdena. (u.å.)

Den internationella termen för HUT är Equine-assisted therapy (EAT). Även begreppet Hippoterapi 
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används, som är en sorts ridsjukgymnastik.

Terapi: Terapeuternas upplevelser av hästar som deltar i hästunderstödd terapi inom det 

psykoterapeutiska spektrat är i fokus. Alltså inte hästar som deltar i vilken form av aktivitet som helst, 

utan i terapi.

Brukargrupp: En brukargrupp är en grupp av brukare som har något gemensamt: en problematik, 

nedsättning eller svårighet. I denna uppsats räknas brukargrupper som exempelvis våldsutsatta 

kvinnor, barn med psykosociala svårigheter, människor med ångest eller människor med ätstörningar.

Psykoterapi: terapi som handlar om existentiella, psykiska eller relationella problem. Till skillnad från 

fysioterapi, som berör sjukgymnastisk terapi. 

Egenskap: Ordet ”egenskap” är ett komplext begrepp. Enligt Nationalencyklopedin handlar det om 

egenskaper eller kvaliteter som hästarna besitter och som tillsammans bestämmer deras individualitet 

(u.å.). I denna uppsats får begreppet förbli brett och inte definierat (vidare beskrivet under 

Avgränsning).

4.4 Urval 

Centralt för studien är terapeuter inom det psykoterapeutiska spektrat, som har erfarenhet av att arbeta 

med hästunderstödd terapi. 13 terapeuter/stall tillhörandes den efterfrågade populationen 

identifierades. Respondentbrev (bilaga 2) skickades till de samtliga 13 terapeuterna/platserna. Åtta 

stycken svarade varav två inte tyckte sig uppfylla urvalskriterierna. En hade inte hade tid att delta. 

Populationen, som jag känner den, är därmed elva personer (13 som jag hittade/hörde talas om – två, 

som inte passade för urvalskriterierna). Bortfallet är sex personer (fem st. som inte svarade och en som 

inte hade tid). Fyra intervjuer gjordes, med fem terapeuter (C1 och C2 intervjuades tillsammans, 

utifrån att de arbetar tillsammans). Utifrån den population som identifierats så intervjuades alltså 5/11 

terapeuter. Intervjupersonerna känner inte till varandras medverkan. De informanter som tillfrågats om 

lämpliga terapeuter intervjuades inte och finns inte med i studien. Hela populationen av terapeuter som 

använder hästunderstödd terapi inom det psykoterapeutiska spektrat tillfrågades, och därmed har inget 

urval gjorts. En intervju per brukargrupp genomfördes. 

4.4.1 Figur över population 

Population Bortfall Intervjupersoner

11 6 5
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Intervjupersonerna gav sin vinkel på vilken typ av häst som är önskvärd mot sin brukargrupp och i den 

typen av terapi som de bedriver. I studien användes en semistrukturerad intervjuguide, för att dels få 

öppen ingång i samtalet, men samtidigt få svar på de frågor som fanns i intervjuguiden (bilaga 1). 

Intervjupersoner hittades genom tips från forskare inom fältet och genom sökning på internet. En hjälp 

har även varit Intresseföreningen för Ridterapis certifiering, som är en intresseförening som verkar för 

kunskapsspridning och kunskapsutveckling i Sverige inom området hästunderstödd terapi. En 

svårighet i urvalsprocessen var att det var av stor vikt att intervjupersonerna tillfrågades parallellt med 

varandra, för att undvika ett snöbollsurval. Att de inte känner varandra utan verkar fritt och oberoende 

av varandra ansågs eftersträvansvärt för studien. Den delen som använder sig av hästunderstödd terapi 

inom det psykoterapeutiska spektrat i Sverige är ännu ganska liten.

 Intervjupersonerna är konfidentiella, varför de beskrivs som A, B, C1,  C2 och D. Vid citat eller när 

det är av vikt att veta vilken person som uttryckt något så betecknas C1 och C2 som skilda personer, 

medan de i andra sammanhang betecknas som C.  Vardera person (C1+C2, som intervjuades 

tillsammans, undantagsvis) intervjuades vid ett tillfälle vardera. Önskvärt var att intervjua terapeuterna 

i deras hemmiljö/arbetsmiljö. Detta var inte praktiskt möjligt, eftersom de arbetar inom en radie på 

800 kilometer från Stockholm. Därför genomfördes intervjun med terapeut A via Skype (utan kamera), 

med terapeut B via Skype (med kamera), intervjun med terapeut C1+C2 genomfördes genom fysiskt 

möte och intervjun med terapeut D genomfördes över telefon.

4.5 Intervjuerna

Intervjuguiden testades genom en försöksintervju på en terapeut som arbetar med hästunderstödd 

terapi, men inte inom det psykoterapeutiska spektrat, innan empiriinsamlingen började. Detta för att få 

hjälp med att utforma intervjuguiden (Bryman, 2011), se hur lång tid det kunde tänkas ta att utföra 

intervjun, samt att träna intervjuteknik. Under intervjuerna lästes inledningsvis en text om samtycke 

upp och vidare information om intervjun. Sedan ställdes intervjupersonerna inledande frågor utifrån 

intervjuguiden, för att sedan fortsätta kring temana på fri hand, utifrån syftet och vad 

intervjupersonerna berättade.

 Under genomläsningen av intervjuerna uppmärksammades att en viktig fråga, som stundom 

berördes i intervjuerna, inte hade ställts. Frågan var: ”Hur skulle du beskriva hästens roll, i terapin?”, 

vilken skickades ut till intervjupersonerna och utgjorde en kompletterande del av empirin. 

Intervjupersonerna hade före intervjun godkänt att kompletterande frågor i efterhand kunde skickas 

genom e-post. 

4.6 Tolkningens genomförande

Tips och inspiration från Kvale's bok Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) användes. Efter 

transkriberingen av materialet så kodades transkriberingarna i meningskategoriseringar. Kvale skriver 
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att detta analysverktyg handlar om att reducera uttalanden till kategorier och därifrån bedöma styrkan i 

kategorin genom exempelvis ”+” eller ”-”, eller en siffra över hur framträdande någonting är (1997). 

Under genomläsningen av de transkriberade intervjuerna framträdde analysverktyget 

meningskategorisering som relevant. Detta på grund av att att kategoriseringar utifrån syfte och 

forskningsfråga blev synliga.  Detta gjordes genom att först läsa igenom alla intervjuerna, sedan läsa 

en gång till och markera i intervjuerna med fem olika färger av överstrykningspennor, varefter 

framträdande kategorier blev synliga. 

4.7 Litteratursökning, databaser och sökord

Bryman presenterar fem steg för en systematisk litteraturgenomgång (2011). De fyra första stegen är 

relevant för denna studie. 

 Det första steget handlar om syftet med granskningen. Studiens syfte är att undersöka terapeuters 

val av hästen som terapeutisk resurs. Steg två är att identifiera vilka kriterier som styr valet av studier. 

Det gjordes genom att först läsa för området relevant litteratur för att bilda en uppfattning om vilka 

sökord som kunde tänkas vara relevanta för frågeställningarna (a.a). Kriterierna blev studier som berör 

gruppen terapeuter, HUT, terapeutens roll, hästens önskvärda egenskaper i psykoterapi, hästens roll, 

hästens naturliga agerande och mående, hästens påverkan på brukaren.

 Steg tre är att leta efter och införliva alla studier som uppfyller kriterierna från steg två. I detta steg 

utvaldes relevanta databaser och sökord. Sökord som användes var ”animals therapeutic use AND 

horses”. Detta var ämnessökord i Academic Search Premier och sökningen gav 396 träffar. En 

avgränsning gjordes genom att även lägga till sökordet ”therapist”, vilket resulterade i sju träffar. 

Dessa var relevanta eftersom de uppfyllde kriterierna, men på grund av få träffar byttes ”therapist” ut 

mot ordet ”trait”, vilket gav fyra träffar. Även dessa uppfyllde kriterierna, men var för smala. ”Trait” 

togs  därefter bort och ersattes med ”AND Equine assisted”, vilket gav en önskvärd sökning som 

resulterade i 24 träffar. Även kombinationen ”therapist AND horses” användes och en stor del av 

sökresultaten var adekvata. När väsentliga artiklar hittades insamlades dessa under kategorier kring 

vad de bidrar med i uppsatsen. En stor del av artiklarna hittades också genom tips från forskare på 

området samt genom att läsa källförteckningen i relevanta artiklar. Utomstående informanter har tipsat 

om ännu inte publicerade artiklar och texter som kanske inte skulle hittats annars. Bryman (2011) 

skriver om reliabilitetsvärdet av att göra en strukturell litteraturgenomgång. 

Databaser som använts: Academic Search Premier, ASSIA, MEDLINE, DiVA, PubMed, SOCINDEX, 

SwePub och Google Scholar. Litteratur mottogs även av forskare inom fältet.

Sökord som använts: Human animal bond, equine-assisted-therapy, horse, horses, trait, animals, 

therapeutic use, hästunderstödd terapi, therapist, ridterapi och terapeut har använts i olika 

sökkombinationer. 
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 Steg fyra handlar om vilka faktorer som bör ses som viktiga i de olika studier som ska beskrivas. 

Sådana faktorer var att studien skulle vara peer review, och att den skulle beröra terapi inom det 

psykoterapeutiska spektrat. En viktig lärdom är att komma ihåg att den allra senaste forskningen 

kanske inte ännu är sökbar via databaserna (Backman, 2002).

4.7.1 Material

Då området är ett relativt outforskat fält skulle fler och tydligare artiklar om hur hästen kan användas i 

terapi, vilka roller hästen kan ha och varför terapeuten väljer just att använda hästen i terapi, varit 

önskvärt. Forskningen, både internationellt och i Sverige är på frammarsch, och antas ta större plats 

inom forskning i socialt arbete i framtiden. 

 Initialt var endast peer review artiklar som tidigare forskning och källor önskvärda. På grund av att 

detta är ett relativt outforskat forskningsfält, användes senare även artiklar som inte var peer review. 

Litteratur lästes främst genom artiklar och böcker, men även antologier. Totalt användes 17 artiklar, 13 

böcker (varav fem böcker om vetenskaplig metod), tre kandidatuppsatser, en magisteruppsats och en 

rapport. Nämnas bör även att kortare delar/citat av en artikel har använts, som ansetts relevant för 

uppsatsen. Dessa var nödvändigtvis inte huvudtemat i artikeln.

4.7.2 Reflektion över var kunskap inhämtats ifrån

Vidare är en reflektion över genom vilkas ögon forskningsfältet är förstått. Genom vilka människors 

erfarenheter, tankar och texter förstås fältet som är av intresse? De personer genom vars ögon fältet 

studerats (genom litteratur, upphovsmakaren till teorin och i slutdiskussionen) har övervägande del 

varit kvinnor. 20 stycken kommer från Sverige, åtta stycken från USA, en från Israel, två från Japan 

och en från Kanada. Övriga kommer från Europa; Frankrike, Norge, Österrike, Storbritannien. 

Samtliga terapeuter som intervjuats är kvinnor. Denna redovisning är inte fulländad, fler faktorer 

skulle kunna tas med; såsom hudfärg, ålder och så vidare. Det är i vilket fall nyttigt att reflektera över 

genom vilka människor och grupper fältet förstås. Vad gör det till exempel för förståelsen av 

forskningen om hästunderstödd terapi, att litteratur endast inhämtats från hälften av de världsdelar som 

finns, eller att fältet har förståtts genom övervägande andel kvinnor.

4.8 Validitet och reliabilitet

Bryman skriver att två av de viktigaste kriterierna för samhällsvetenskaplig forskning är validitet och 

reliabilitet (2011). Validiteten är måttet på om metoden som används undersöker det som den är tänkt 

att undersöka, på önskvärt sätt. Intervjuguiden visades upp för handledare, genomgicks av 

ämneskunniga inom fältet och prövades genom testintervju, innan den användes som underlag för 

intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009). Genom att dessa steg har utförts så stärks validiteten, i och 
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med att intervjuguiden bör vara lättförståelig och normkorrekt. Öppna frågor har använts, så att 

intervjupersonerna fritt får berätta om sin upplevelse. Hela intervjuerna har transkriberats ordagrant, 

och korta pauser eller andetag har tagits med. Transkriberingarna är således en precis kopia av det som 

sagts i intervjuerna, vilket stärker validiteten (a.a).

 Reliabilitet handlar om frågan om studiens reproducerbarhet; skulle resultaten bli detsamma om 

någon annan forskare gjort studien eller om den gjorts vid ett annat tillfälle. Skulle intervjupersonerna 

ge samma svar till en annan forskare? Under intervjuerna har frågor ställts som gjort att 

intervjupersonerna får berätta om sina upplevelser av hästens egenskaper, utan att bli styrda av 

forskaren. Flera frågor kring samma teman har ställts, för att se var intervjupersonernas tyngdpunkter 

av sina upplevelser ligger (Kvale & Brinkmann, 2009). Något som gör att reliabiliteten sänks är att 

intervjuerna utförts på olika sätt; via skype, telefon och fysiskt möte. Dessa skillnader gjorde inte att 

intervjuerna tog olika lång tid, men kan ändå tänkas påverka hur mycket, och vilka, upplevelser som 

intervjupersonerna delar med sig av. Om någon annan skulle gjort studien så antas slutsatserna bli 

liknande, eftersom intervjupersonerna fritt har berättat om sina tankar kopplade till frågorna i 

intervjuguiden. De följdfrågor som ställts är fördjupande inom det område intervjupersonerna berättar 

om, och har inte varit frågor av ledande karaktär (a.a).

4.9 Metoddiskussion

Initialt bestämdes att en explorativ ansats var mest relevant då studien är utforskande och alla 

avgränsningar som gjordes inte var bestämda från början. Senare ändrades detta till en deskriptiv 

ansats, med explorativa inslag. Forskningsfältet är relativt nytt och det var svårt att i början göra de 

typer av avgränsningar som var nödvändiga, samt forskningsdesign. En del av dessa avväganden 

gjordes under processens gång. 

Metodologiska tillvägagångssätt måste vara koherenta med de värden som finns i syfte och 

frågeställning. Frågeställning i denna studie berör ett relativt outforskat område. Bryman nämner några 

olika forskningsstrategier och forskningsdesigner (2011): Den kvalitativa experimentella 

forskningsdesignen var inte aktuell i det här fallet, eftersom terapeuterna som intervjuats inte var 

jämförbara, inte heller i kvasiexperimentell mening (a.a). En longitudinell forskningsdesign var heller 

inte den aktuell då syftet för en sådan är att kartlägga förändringar över tid. Studien var inte en 

fallstudie; den ville inte undersöka en lokal, ett litet samhälle eller en grupp utan snarare en 

yrkesgrupp som använder en liknande terapeutisk metod. En komparativ studie var inte möjlig, då 

intervjupersonerna inte ses som jämförbara med varandra. Initialt så var fysiska möten med varje 

terapeut att föredra. Detta var inte praktiskt möjligt, vilket medförde att intervjuerna genomfördes på 

olika sätt. Andra alternativ var att ordna videosamtal genom Skype, och i tredje hand samtala genom 

telefonintervjuer. En intervju per brukargrupp genomfördes. Bryman skriver att i longitudinella 

ansatser behöver två olika mätningar eller intervjuer göras vid skilda tillfällen, för att se skillnaden 
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(2011). Då en jämförelse ej var syftet ansågs endast en intervju per terapeut tillräcklig. Däremot fanns 

en risk att något kan ha glömts eller missats vid första intervjutillfället, eller att nya mönster eller 

teman som önskas fråga vidare kring upptäcks efter alla intervjuerna. Under intervjuerna upptäcktes 

visserligen teman som skulle ha varit spännande att ha med i intervjuguiden från början. Detta tycks 

dock närmast oundvikligt i en deskriptiv studie inom ett relativt nytt forskningsfält. Intervjuguiden var 

ett stöd för att gå igenom och inkludera de områden som studien ville beröra. Genom en mer stängd 

ingång i intervjuerna finns risken att missa information som intervjupersonerna besitter. 

4.10 Etik

I studien har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) beaktats. 

Informationskravet: Intervjupersonerna informerades om deras medverkan i en vetenskaplig studie, 

frivillighet kring detta, och vad studien skulle användas till. 

Konfidentialitetskravet: I denna studie var fokus intervjupersonernas tankar om metodval och hästen 

som terapeutisk resurs. Intervjupersonerna är konfidentiella och kan inte genom uppsatsens 

informations spåras. Intervjupersonerna står med i uppsatsen som terapeut XX som har erfarenhet av 

hästunderstödd terapi, med brukargruppen NN.

Nyttjandekravet: Materialet användes endast för denna studie. Sedan förstördes 

intervjutranskriberingarna.

Någon etikprövning genom etikprövningsnämnd har inte varit aktuell. I studien har vuxna människor 

intervjuats som samtyckt till intervjun. Därav har inte något svårt etiskt övervägande behövts inför 

intervjuerna. Godkännande från djurförsöksetisk nämnd var inte heller aktuell då studien aldrig fysiskt 

involverade hästarna. 

 Utomvetenskapsliga etiska överväganden handlar i detta fall om att intervjun med intervjupersonen 

kan orsaka någon form av psykiska/sociala problem. Det tycks inte troligt att intervjuer som dessa 

skulle kunna vålla någon skada för intervjupersonerna. Det är viktigt att ta i beaktande att vara tydlig 

under själva intervjun, att inte ha bråttom och att våga dröja sig kvar i ett specifikt tema. Detta för att 

minimera övertolkningar, feltolkningar och jämförelser mellan intervjuer som inte är rimliga eller 

möjliga att göra. 

 Intervjupersonerna var konfidentiella, men fältet och terapeuterna som passade urvalet var smalt. 

Terapeuterna har omskrivits på ett sådant sätt att det inte går att härleda dem till den bokstav som de 

betecknas som. Bokstäverna är slumpmässigt valda och går inte koppla till intervjuplats, 

intervjutillfälle eller person. Det etiska perspektivet har beaktats, och studien har gjort vad som kunnat 

göras.
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4.10.1 Etiska reflektioner om mig som forskare

En etisk fråga var även hur mitt intresse för HUT och hästar i socialt arbete påverkar mig som objektiv 

forskare. Det är svårt att svara på, men det är en tanke jag burit med mig, och reflekterat över under 

uppsatsen. Jag upplever det som en fördel att jag inte från början är en ”hästperson”, uppvuxen i en 

kontext som hästar varit en del av. HUT är en relativt ny upptäckt för mig. 

Jag bad en vän, som inte studerat på högskola, att läsa igenom uppsatsen innan den lämnades in. 

Detta gjorde jag för att se över om språket var begripligt och enkelt att förstå, även för den som inte 

pluggat på högskola.
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5. Resultat

Här redovisas systematiskt empiriinsamlingen kopplat till frågeställning 1, 2 och 3. I och med att 

syftet är att med hjälp av Arthur's teori förklara varför terapeuterna väljer HUT som metod, så 

redovisas terapeuterna under varje frågeställning, var för sig. Förutom under den tredje 

frågeställningen 5.3, där terapeuterna redovisas utefter vilka teman de talar om. 

5.1 Vilken är terapeuternas syn på sin egen roll i terapin?

A: 

A beskriver sin roll som terapeut som att det handlar om att  bygga upp situationer som är utmanande 

för brukaren; ”det ligger ju lite grann på mitt ansvar som ridterapeut att bygga upp en aktivitet som 

både är utmanande för barnen, men ändå så att dom kan klara av den, tillsammans med hästen”. 

Terapeutens uppgift är att skapa situationer där det går att ”flytta strålkastarljuset från barnet, till det 

här ekipaget”. En annan del av att vara terapeut är att aktivt undvika nederlag, genom att arbeta kring 

säkerhetsaspekter i den hästunderstödda terapin.

Om man skulle ha nederlag med en häst och en osäker ryttare, så kan det sätta ganska djupa spår. 

För att det finns på nåt sätt en inbyggd skräck för att det kan hända saker med hästar. Eh, och det 

känner människorna nånstans instinktivt. Dom är stora och till viss del, oförutsägbara, och liksom, 

tänker inte som vi och sådär. Och skulle man då ha ett nederlag så sätter det sig hos människor, så 

det ska man undvika helt enkelt. Och det är ansvaret hos ridterapeuten. Att det ska bli succé-

upplevelser. Skapa såna sammanhang. Och det kan man, med val av häst, med val av miljö, med 

val av aktivitet, med val av utrustning (A)

A säger att hen vill ”ta ansvar för hästen, och för [brukaren]”, och i det ingår att inte utsätta varken 

häst eller brukare för någon fara. 

En annan viktig del som terapeuten gör är att matcha hästen utifrån vem brukaren är. Terapeuten 

ska lyckas matcha brukaren med hästen, utifrån brukarens erfarenhet, och hur hästens storlek och ålder 

är. Det handlar om ”matchning utifrån olika individer, och vad man uppskattar, och vad man tycker 

om”. 

B: 

Terapeutens uppgift att ta tillvara på alla situationer. B beskriver att när ett pass går dåligt, så beror det 

på att terapeuten inte var tillräckligt närvarande. B säger att 

[det kan] finnas gånger när jag känner usch, där var inte jag bra, där var inte jag tillräckligt med …. 
Där kom jag på efterkälken, jag var inte bra riktigt. Även som terapeut och tredje part eller vad jag 
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ska säga i det här sammanhanget, häst klient och terapeut, så behöver jag vara med i den här 
processen mellan hästen och klienten. Och missar jag nånting, som jag tänker efteråt: att jag inte tog 
det där tillfället i akt …. då hade vi kunnat jobba med den där känslan eller tanken eller vad det nu 
var för nånting.

När en missar någonting, så kan ”det där gyllene tillfället” försvinna. B menar att det är terapeuten 

som styr terapin framåt. Terapeuten är ledaren och det är viktigt att hästen är trygg med att göra vad 

terapeuten vill att den ska göra. Men också att den är, ”på samma gång lite känslig. Så när jag ber den 

att, lite tafatt, när jag ber den att svänga åt höger så svänger den åt höger, och när jag ber den att stanna 

när jag vill att den ska stanna. Det här med att, hästen är också känslig och lyhörd. Trygg att jag vågar 

slappna av …. Våga lita på hästen.” Terapeuten måste därför kunna sprida ett lugn till hästen. 

C: 

Terapeutens rollär att ställa rimliga krav på hästen: ”och att vi ställer rimliga, lämpliga krav på dom. 

Det är ju nånting som är alliansbyggande.” Terapeutens uppgift är att skapa situationer där brukaren 

får träna sig i det som hen behöver träna på. Terapeuten ska snappa upp det som händer, och som går 

att samtala kring. Att hitta det som förut var diffust, och göra det konkret, ”det blir ju otroligt konkret, 

och det är ju jättestor skillnad mot nånting som är diffust, dåligt mående”. Terapeuten ska fokusera på 

brukaren. ”Dom flesta mår ju diffust dåligt, så en stor del i vårt jobb är ju att kartlägga. Så det är ju …. 

en probleminventering. Och det går ju så oerhört mycket fortare att jobba i konkreta situation, än att 

sitta och prata.”

C menar att ”det bara är våran egen fantasi som begränsar oss, det går ju hitta på hur mycket som 

helst. Vi kan ju göra banor, övningar, där dom får jobba tillsammans två och två. Hästen blir ett 

verktyg …. Vi tänker ju att dom är ett verktyg, utan att på nåt sätt förringa deras viktighet i det.” Alla 

situationer som uppstår går att använda, ”och det är verkligen en träningssak. För det känner vi väl att 

vi har blivit hemskt mycket bättre på med åren. Det här med att koppla det till” något i brukarens liv. C 

menar att det inte finns några sämre dagar, eftersom att alla situationer går att använda till att skapa ett 

samtal kring något. 

En gång var det jättesvårt att få kontakt med dom. Då var det ett rådjur som stod längre ner på ängen, 
och det då? Det är ju en fantastisk situation, där man antingen kan säga, amen oj. Förlåt, gu vilken 
dålig, liksom lektion det blev. Vi får gå upp till stallet eller nåt. Eller också, tar man tillfälle i akt, att. 
det här är sånt som försvårar för han att fokusera, koncentrera sig, eftersom han är ett flyktdjur. Och 
hans överlevnad hänger på att han ska hålla kolla på omgivningen. Om du flyttar det här till din 
arbetsplats. Vad är det som får dig att tappa fokus. (C1)

Terapeuterna ska använda hästarna som en metafor för något annat: syftet är inte ”att man ska bli 

duktig på att hantera hästar, det är ju alltid nån annan man ska bli bra på att hantera. Nån chef eller 

nån man eller nån sambo”. C2 säger att hen ”tänker att hästar, om man nu tycker om det, så kan ge nån 

att gråta ut hos, eller att nån som ger en värme, eller nån som är snäll mot en, nån som alltid finns där. 

Jag kan ju alltid gå ut i stallet om jag har häst. Det i sig är ju ingen behandling, eller hur?” 
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Behandlingen blir terapeuten lyckas hitta situationer där det går att koppla det som uppstår till något 

beteende i vardagen.

En viktig del av terapeutens uppgifter är att matcha brukaren till en häst som har en lagom 

svårighetsgrad: ”vi vill alltid hästen ska ha några speciella egenskaper helt utan att veta om det är det 

patienten behöver” (C1). Detta är även kopplat till att undvika risker att ta några risker för häst eller 

brukare.

D: 

Terapeuten ska skapa situationer som brukaren kan känna igen sig i: ”vi utmanade, eller byggde upp 

situationer för hästar, som patienterna sen kunde identifiera sig i. Till exempel om det är nånting 

skrämmande nytt i ridhuset, som hästen inte hade sett tidigare.” Terapeutens uppgift är att kunna hitta 

metaforer för när det händer saker i livet; ”att man använder hästar mycket som metafor i ridhuset, 

stallmiljön som metafor för livet utanför”

Terapeuten använder hästen för att kartlägga behov hos brukaren. ”vi använde, till en början, hästar 

som spegel till att komma till jobbiga känslor och tankar, ångestladdade situationer som man hade”. 

Alla situationer och hästar går att använda, det är terapeutens uppgift att hitta hur: även om hästen till 

exempel är traumatiserad. ”Men då måste man anpassa terapin verkligen, så att man har nästan en 

traumabehandling för hästen, samtidigt, så att man har en sån där […] traumabehandling, patient och 

häst är nåt terapeuten.”

att ta tillvara på situationer: ”Så då kan man hjälpa patienten att identifiera också sina egna ömma 

punkter, genom att öppna: du ser att hästen försöker värja sig och lyfta upp huvudet, vad ska vi göra? 

Ska vi fortsätta eller ska vi låta det vara? Och, det är svårt att säga exakt vad man gör, det är som alla 

psykoterapisituationer, så, dom följer väldigt sällan nån handbok, exakt.” D säger att ”hästen kan man 

alltid använda. Men det beror på terapeutens kunskap. Att hur, hur man lyckas få in, allt det bra från 

hästen, just i terapisituationen …. då är det nästan bara terapeutens fantasi, och hästkännedom som 

sätter gränser, att hur man kan använda stallmiljö och hästar.” En bra dag som terapeut, beskriver D 

som ” när man själv kan vara här och nu. Eftersom det ställer större krav på terapin och terapeuten, när 

man tar hästen in i terapirummet eller man flyttar terapirummet ut till hästen”. Om en ser samspelet 

som en trekant, med ”patient, häst och terapeut i varsitt hörn. när den är hel, det är ett flöde som. Ja, 

det är en helt otrolig känsla.” D talar också om att hästen kan vara en terapeut; ”ibland kan det vara att 

hästen är huvudterapeut, nästan”.

Terapeuten måste ha en förståelse för vad terapin handlar om, och agera i enlighet med den 

förståelsen. D säger att terapeuten måste vara medveten om de dolda agendor som finns i terapin, till 

exempel att inte fråga hästen vad den vill göra. Utan att ta för givet att hästen alltid vill ställa upp på 

en övning. D säger även att denna typ av terapi inte passar alla. ”Det är också en grej att det här är inte 
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nån universal, som passar till vem som helst. Man måste ha lite positiva tankar, och lite intresse, för att 

man ska kunna utsätta sig för häst”, vilket terapeuten måste ha kunskap om och förståelse för. 

5.2 Vad är föremålet för terapin?

A:  

A menar att ”det här handlar ju på nåt sätt om att kunna använda det vi har lärt oss i stallet, till att 

jobba med skolämnena, för att man ska kunna uppnå målen med det” Målet med terapin är att skapa 

motivation som kan ”relatera tillbaka till den ordinarie undervisningen, för det här ska ju inte vara 

frikopplat från det som barnen annars också ska göra i skolan.” Fokus är att få barnen att känna att de 

kan ”faktiskt kunna hantera dom här stora djuren”. 

A säger att det i terapi ”handlar väldigt mycket om att hästen ger till människan på nåt sätt.”  Hästar 

är stora och svåra djur att hantera, vilket gör att när sedan barnet ”vann den hästens hjärta, så betyder 

den mer, på nåt sätt. Men det handlar igen om det här med, hur stor utmaning man kan hantera på nåt 

sätt.” När en brukare lär känna hästen och vinner hästens förtroende ”så betyder det mycket. Alltså 

kanske mest av allt.”

A säger att hästen är som hens kollega, som hen arbetar i team med. ”En kollega med särskilda 

egenskaper och kunskaper, och precis som mina mänskliga kollegor till viss del är olik mig själv …. 

Jag värnar om den och bryr mig om den men jag kan också ställa krav på den, precis som på 

mänskliga kollegor.”

B: 

B talar om att det är viktigt att brukaren ska få känna sig trygg på hästen.

dom fick, kunde på den här stora hästen, få också en känsla av att jag kan transportera runt 650 kilo, 
den här stora hästen, den lyder mig när jag säger att, när jag talar om att vi ska stanna, då gör den det. 
När det ska trava så gör den det, och när den ska svänga så gör den det. Å, dom fick uppleva att vara 
trygg på den här stora hästen. Trygga själva, att våga lita på att den här stora hästen. Han gör 
ingenting, han går att lita på. Han vill dig väl. Så det skapades en väldigt fin allians, och relation 
mellan klienten och hästen.

B arbetar med människor som har anknytningsproblematik och är traumatiserade. ”Det här med att 

våga lita på någon annan. Det är svårt, och där är så bra att man vågar börja lita på en häst. Därför att, 

för hästen är du alltid den du är.” Terapin handlar mycket om ”att man får lära sig tänka på ett nytt sätt, 

känna på ett nytt sätt och så vidare. Mera att lära sig känna in. Så att må bättre, och att lära känna sig 

själv. Styrkor, resurser och begränsningar. Det är väl huvudmålet för dom flesta” brukare som B 

arbetar med. Att samarbeta med hästen möjliggör en allians som påverkar människans inre värld: ”du 
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samarbetar med hästen. Och [för] människor som har dom här skadorna, bristerna. Så är det här 

oerhört läkande och verkningsfullt. Att få uppleva det här på den här stora hästen.”

Brukaren får lära sig att vara i ledarposition, och att vara trygg i den rollen.

Så att, vad dom lärde sig från början, det var att tala om, tydlig inför hästen att det är jag som är 
ledaren, du litar på mig och jag leder dig. Och det tänker jag, det är också en sån här del i en terapi 
egentligen, att bli så tydlig och våga ta den platsen, eheh. Också att jag utvecklas i mig själv, när jag 
gör det. Så där fick dom ju alla börja på något sätt, för att tala om. För en del var det en, vad ska man 
kalla det, kamper eller. Eh, massor med försök med att bli den här tydliga ledaren. Men när de väl 
kom på det klienterna sen. Då behöver dom liksom bara nästan, säga. HehMhE, bara hosta till lite, så 
rättar hästen till sig.

B säger att en bra dag är ”när det händer nånting på insidan med en människa, som är väldigt positivt.”

C: 

Syftet är ju att både skapa förståelse, både för vad man har varit utsatt för, och dom konsekvenser det 
har fått, men också att kunna se på vilka strategier jag behöver för att kunna använda för att kunna 
ändra det här. Om det då är ett beteende, eller om det är en tanke som hindrar mig mest (C1)

C säger att en bra dag är när de har en grupp med brukare, och någon av de i gruppen klarar av en 

personlig utmaning. ”Dom har ju egna personliga utmaningar. Och så fixar dom det, och så får vi alla 

applådera och vara glada. Det kanske är nåt sånt som är en bästa dag.” De talar om att att använda 

situationerna som uppstår för att få brukaren att ändra tankar. Exempelvis om en brukare skrattar åt 

något som en häst gör, så gäller det att koppla det till något utanför passet, och fråga: ”vad fick det här 

för innebörd för dig. Vad skulle hända om du kände så här fyra gånger i timmen? Skulle det bli nån 

skillnad? Vad är det som krävs, var kan du söka dom situationerna själv? Vad brukar du skratta åt?”. 

Hästarna öppnar upp för situationer där brukaren behöver göra val. ”Om man jobbar med våldsutsatta, 

som har blivit väldigt stukade i självkänslan och självbilden. Så är ju det naturliga svaret hos dem 

många gånger. Att det spelar inte roll, eller jag tar. Välj först du. Och där har vi en jätteviktig uppgift” 

(C1). Att arbeta i konkreta situationer gör att hästarnas beteende börjar definiera en själv, vilket skapar 

terapeutiska möjligheter. 

C menar att terapin handlar om att kartlägga de behov som brukaren har, och sedan få träna på hur 

en kan hantera dessa. Hästarna kan användas för att öka svårigheten i en övning, så att brukaren får 

träna i den svårighetsgrad hen behöver i stunden. Brukarens rädsla för att inte klara av en utmaning, 

menar de ”är fantastisk, att man kan jobba med. Amen, hur långt ifrån känns det okej att vara? Amen, 

ja, 20 meter, amen då är det här. Behövs det att nån står här med dig, eller vad skulle behövas för att vi 

kan va 15 meter ifrån dig? Det blir ju fantastiska möjligheter att jobba med” (C1). 

De menar att en

psykiatrisk behandling är inte en häst. Däremot så kan vi använda det i våran behandling som en del 
av ett verktyg, som skapar situationer, eller som vi kan använda som en utmaning. Allt det här som vi 
har sagt. Därför att en häst kan förvisso göra en förändring kanske, i att jag får gråta ut, och då känner 
jag mig lättad, men det i sig förändrar inte min vardag. mm. Alltså om jag har,.. hissfobi, då kommer 
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inte hästen att förändra det, eller om jag har. Eller det kommer inte att förändra om jag har dålig 
anknytning. En häst. Den kan vara en god relation för mig såhär, men det förändrar inte det jag 
känner mot dig, om inte jag får hjälp av en behandlare som kan det (C2).

D:

D fokuserar på brukarens tankar, där hästen kan användas för att skapa metaforer. Ibland kan hästen 

vara en ”vikarie nästan för [brukaren] själv. Så att man lär känna mer om sig själv.” 

[brukaren] känner igen att. jomen just det, det här är rädsla. Hästen är orolig, men hur ska man jobba, 
så att hästen ska märka, att: hur kan man flytta den erfarenheten till sitt eget liv? Vad ska man göra 
när man är orolig, i affären, eller åka bussen, att ta småsteg och inte visa rakt framför nåt främmande.

Brukaren får öva i att hantera sina egna känslor, ”både primära och sekundära känslor”. D säger att det 

är hästen gör övningen neutral och oladdad, så att det går att träna på relationsfärdigheter, på ett 

avslappnat sätt. 

syftet med dom här hästpassen var inte att alla ska lyckas göra kanonbra, en labyrintbana, eller lyckas 
kanonbra i alla övningar. Utan då jobbade vi med det som, ja, hände vid ridhuset med hästar. Att jaha, 
varför, varför tror du att hästen ville inte  göra det? Varför blev det som det blev, och vad hände där? 
Och sen kunde man analysera på ett oladdat sätt situationen, att har det hänt nånting utanför ridhuset 
som ställde till för oss. Att patienterna var så inne i sig själv, att allt var deras fel enligt dom själv. 
Men att kunna hitta just, att när det händer saker i livet, att man använder hästar mycket som metafor 
i ridhuset, stallmiljö som metafor för livet utanför. 

Det handlar om att öva på någonting, genom att använda ”hästpsykologi, och hästens beteende i 

terapisituation” för att sedan föra över beteendet till brukarens vardagssituation. 

Brukaren får öva på ”hur man exponerar hästen för nånting, för att kunna flytta beteendet till sin egen 

vardag”.

5.3 Vilken roll har terapeutiska resurser, som hästen, i terapin? 

Arthur skriver att något som är signifikant för de olika terapeuterna är synen på terapipassets 

utformning. Är terapipasset någonting som terapeuten kan driva mot ett bestämt mål, eller är terapins 

mål någonting som skapas i stunden. Inom HUT är det gemensamma och det utmärkande att hästar är 

en del av terapipassets struktur. Ett sätt att ta reda på hur terapeuterna ser på terapipasset, är att se på 

den terapeutiska resursen, hästen, och vilken roll hästens funktion har i terapin. För att ta reda på hur 

terapeuterna ser på hästens funktion, så redogörs nedan för vilka egenskaper och vilken typ av häst 

som terapeuterna anser är åtråvärda i deras typ av terapi. Samt vilka egenskaper som inte fungerar. Är 

det egenskaper som anpassas efter terapins utformning, eller som är medskapande och kan förändra 

hur terapipasset går till? Under denna rubrik redovisas terapeuterna utefter vilka teman de de berör, 

inte var för sig. 
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Egenskaper som terapeuterna upp som icke-fungerande är: om hästen är för avstängd, om hästen är arg 

eller elak, eller psykiskt obalanserad. Terapeuterna säger att brukare kan tycka det är jobbigt om hästen 

är stor eller oberäknelig.

Terapeuterna säger att en häst som är för avstängd inte fungerar. Samtliga terapeuter ger 

ridskolehästar som exempel när de pratar om hästar som är för avstängda. 

man kan också träffa på hästar som så att säga möter väldigt många människor hela tiden. Jag tänker 
då ridskolehästar, inte helt ovanligt. Och, där dom härbärgerar och härbärgerar. Man kan liksom se i 
blicken på dom, att dom är inte riktigt med …. dom stänger in sig i sig själv, och bli lite inneslutna i 
sig själv …. nästan lite mekaniska. (A)

”Dom accepterar för mycket ska jag säga. Så missar man den här känsligheten som jag så gärna är ute 

efter” (B). B säger att det är terapeuten som styr terapin, och ”vill jag ha en häst så ska den vara på det 

sättet. Annars så, tycker inte jag hästen passar för min typ av ridterapi. Och mitt sätt att handskas med 

hästar och så” (B). ”Det är så med ridskolehästar ofta, dom har tiotal olika ryttare per vecka, som 

kommer och gör olika saker utan att fråga hästen om: vill du att jag krafsar hovarna, vill du att jag 

tränsar dig? Det är övergrepp på övergrepp på hästar hela tiden, så dom har stängt av” (D). D nämner 

också att det ”tyvärr [finns] hästar som är, av olika anledningar, så traumatiserade, slagna, att dom av 

olika anledningar, totalt stängt av” och man ”vill inte använda hästar som man måste tvinga till 

nånting”. C1 och C2 säger att hästen inte ska vara arg eller elak, och D säger att det inte fungerar med 

den häst som ”är människohatare, och visar aggressivitet mot människan, för att, det är för stort och 

kraftigt och farligt att använda i terapi med människor. Så att om en häst, i aggressivitet, helt iskallt 

vänder baken mot en, visar tänderna, drar bak öronen mot en, hela tiden. Så att den kan man inte 

använda” (D). 

A, C1 och C2 nämner att hästen ska vara frisk. A lägger till att det är svårt med ”hästar som har för 

mycket med sitt eget” eller är ”psykiskt obalanserade”. B säger att hästen inte får vara för orolig eller 

opålitlig, så att du ”inte [kan] lita på hästen”, utifall den ”balla[r] till”. A säger att det inte fungerar om 

hästen är för okoncentrerad, ”stissig eller spänd”, eller finns risk för att den ”panikar”. A nämner 

”hästar som kan va väldigt dominerande […] som tar över för mycket”. C1 och C2 säger att hästen 

inte får vara ”för utarbetad, för uttråkad”. B vill ha en häst ”som inte tjafsar”. Hen säger att det 

fungerar dåligt om hästen ”inte accepterar ryttaren” eller är ”väldigt orolig”.

C1 säger att brukarna kan tycka att det är jobbigt med hästar som är ”stora och oberäkneliga”. A 

vill inte ha hästar som är avlade för ridning, inte för körning, ”för dom har ju ett annat sätt att använda 

sin rygg på. Dom mera, skjuter ifrån, och drar”. D vill inte ha ”alltför stora hästar .…. hästen ska inte 

vara så stor att den skymmer nånting.... Jag tycker att man ska kunna se över hästen” Hen säger att det 

beror på att ”man ska se alla kroppsdelar .… när jag är på andra sidan hästen, och min patient är på 

andra sidan, så måste jag kunna se vad som händer där”. ”Jag vet inte om någon har fungerat dåligt” 

säger C2. ”Hästarna vi använder har olika egenskaper .... Det som är mest värdefullt med det, är ju just 
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att dom är olika” (C1). C2 säger att: ”jag tycker det är taskigt att man ska börja kalla hästar terapeuter, 

det. Kan väl. Jag tänker att det är som [C1] säger, att det blir väl den behandling som, alltså det blir ju 

mer sjukgymnastisk behandling för att jag är där”. D säger att ”hästen kan man alltid använda. Men 

det beror på terapeutens kunskap”.
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6. Analys

Här svaras på den fjärde frågeställningen: Hur kan man förklara varför terapeuterna väljer denna metod?

Detta görs genom att analysera och sammanställa empirin från de tre första frågeställningarna: Vilken är 

terapeuternas syn på sin egen roll i terapin?, Vad är föremålet för terapin? Och Vilken roll har den 

terapeutiska resurser, hästen, i terapin?

6.1 Analys och sammanfattning av Resultat 

6.1.1 Sammanfattning av terapeutens roll i terapin

A beskriver sin egen roll som att det handlar om att skapa och bygga upp situationer för brukaren. Det 

är även terapeutens uppgift att hålla koll på säkerhet och undvika att göra misstag. Terapeuten ska 

även vara duktig på att matcha brukaren med rätt häst, för att skapa ett bra samspel. Terapeut A pratar 

om sig själv som en initiativtagande, dominerande och experimentell terapeut. Terapeutens roll och 

uppgifter , utifrån det som A nämner, är förknippade med en person som är pragmatisk, skapande och 

bryter ner saker i små bitar, för att förstå utifrån den vinkeln. 

B benämner terapeutens roll som den som håller i terapin och är ansvarig för att ta tillvara på de 

situationer som uppstår. Terapin utgår ifrån terapeuten och det som sker ska komma ifrån vad 

terapeuten vill göra. B talar om terapeuten som någon som behöver vara dominerande, intuitiv, och 

experimentell.

C talar om terapeutens uppgift som att det handlar om att skapa lämpliga övningar där brukaren får 

träna på det hen behöver träna på. De säger att det är endast terapeutens fantasi som begränsar terapin. 

De går att ta tillvara på alla situationer, och koppla det till vad som sker med hästen. De nämner även 

att hästarna erbjuder olika svårighetsgrader för övningarna, vilket terapeuten måste vara duktig på att 

bedöma. De terapeutiska kvaliteter hos terapeuten, som C pratar om, och som de nämner om sig själv, 

är att vara skapande, intuitiva, fantasifulla och bryter ner saker till mindre bitar. De nämner även 

empiriska mätningar som grund för varför de arbetar på det sätt de gör, samt agerar utifrån rationella, 

realistiska tankar. Jag tolkar det även som att de som terapeuter föredrar stabilitet.

D talar om att alla situationer som uppstår i terapin går att använda. Utifrån hur hästen reagerar, så 

är det terapeutens uppgift att hitta en koppling mellan den situationen, och situationer som uppstår i 

brukarens vardag. D säger även att en viktig del av terapeutens arbete är att vara medveten om de 

dolda agendor som kan finnas i den terapeutiska övningen, och agera moraliskt utifrån den kunskapen. 

Terapeuten måste känna till hästens naturliga beteende och aldrig tvinga hästen till någonting. D säger 

också att i vissa lägen kan hästen agera huvudterapeut. Ds syn på sig själv som terapeut är en 

pragmatisk person, med tilltro till empiriska mätningar, som är stabil, realistisk, experimentell, och 

extrovert.
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6.1.2 Sammanfattning av vad som är föremålet i terapin

Hur pratar terapeuterna om interaktion mellan brukare och häst? Är fokus i interaktionen människans 

beteende eller relationen mellan människa och häst, och hur det påverkar känslor hos människan.  

För A är målet med, och fokuset i terapin, att relatera terapipassen tillbaka till den undervisningen som 

brukarna har i skolan. Terapin är ett sätt att träna på det som behöver tränas på, exempelvis hur en ska 

hantera någonting, eller få motivation för något. Kanske är det att bryta ett tankemönster. A nämner att 

kontakten med hästen kan betyda väldigt mycket för det känslomässiga, och kan ge insikt kring något. 

Men främst utgår terapipassen från tankestrukturer och beteenden. 

För B är det ett tydligt fokus på insikt och känslor, i terapin. B nämner flera exempel på hur viktigt 

det är att få känna sig trygg på hästen, och vad som händer på insidan av en människan när hen får lära 

sig att hitta de inneboende styrkor som finns där, och börjar må bättre. Att samarbeta med, och lära 

känna hästen, gör att det skapas en viktig allians som förändrar hur brukaren ser på sig själv. 

C menar att syftet med terapin är att skapa förståelse för vad en varit utsatt för, och vilka strategier 

som krävs för att ändra det. Fokuset i deras terapi är insikt om beteendeförändring och tankestrukturer. 

Terapin handlar ofta om att hitta en övning som är lagom svår för brukaren, där hen får träna sig i 

något. Brukarna får personliga utmaningar, som de tränar sig i och lär sig klara av att utföra. 

D fokuserar på att få brukaren ska få öva sig i att hantera sina känslor, genom att se till hur hästen 

reagerar, och överföra det till sitt eget liv. Det handlar både om att träna relationsfärdigheter, ändra 

tankemönster, få insikt om beteenden och känslor kopplat till dessa, och att ändra beteenden. D 

använder hästens naturliga beteende i en situation, för att skapa samtal kring hur liknande beteenden 

hos människor. 

6.1.3 Sammanfattning och analys av hästens roll som terapeutisk resurs, i terapin

Analys av denna frågeställning görs genom att räkna vilka typer av egenskaper som terapeuterna nämner, 

som kan förknippas med hästen som medskapare i terapin, eller hästen som instrumentellt verktyg i 

terapin. Jag ser egenskaper som objektiva om det är någonting som går att tala universellt och generellt 

om, och som terapeuterna det inte finns olika innebörder av vad begreppet innebär. Detta gäller 

exempelvis hästens ålder eller höjd. Subjektiva egenskaper ser jag som de egenskaper som terapeuten 

lägger in sin specifika tolkning i, och som inte terapeuter behöver hålla med varandra om innebörden av 

begreppet. Detta gäller till exempel förutsägbarhet och vänlighet. Huruvida en häst är sju år gammal tror 

jag att terapeuterna tycker lika om (objektiv egenskap), medan en terapeut kanske menar att en specifik 

häst är vänlig, medan andra terapeuter inte tycker den är vänlig (subjektiv egenskap). Nedan analyserar 

jag även andra idéer hos terapeuterna, som är förknippat med hästen terapeutiskt resurs, i terapin. 

Terapeut A lägger stor tonvikt på att hästen ska ha rätt ålder och vara viktbärande, vilket jag tolkar som 

33



objektiva egenskaper, kopplat till hästen som ett instrumentellt verktyg i terapi. A lägger även stor tonvikt 

på att hästen ska vara förutsägbar i sitt beteende, vilket jag tolkar som en subjektiv egenskap, kopplad till 

hästen som medskapande i terapin. Utöver detta nämner A följande egenskaper som jag ser som 

subjektiva: att hästen ska vara vänlig, inte vara påstridig, vara inbjudande till människor, koncentrerad, 

vara lugn. De objektiva egenskaper som nämns är att hästen ska vara psykiskt frisk, ha en ren skritt och 

vara välutbildad. De egenskaper som tas upp som icke-fungerande och som jag tolkar som subjektiva 

egenskaper för hästen att ha, är: om hästen är psykiskt obalanserad, spänd eller stissig, okoncentrerade 

eller dominerande. Objektiva egenskaper som tas upp som icke-fungerande är om hästen är inte har en 

ren skritt eller inte är frisk. A beskriver hästen som ett verktyg som ska passa in i den typ av terapi som 

styrs av vad terapeuten vill göra.

B benämner särskilt de subjektiva egenskaperna att hästen är känslig och lyhörd för brukaren, samt att 

hästen är trygg. Stor vikt läggs även vid den objektiva egenskapen att hästen är välutbildad. Utöver dessa 

så nämner B de subjektiva egenskaperna att terapeuten kan lita på hästen, att hästen är lydig mot 

människan och är lugn, samt de objektiva egenskaperna att hästen är psykiskt stabil, har bra temperament 

och är erfaren. B nämner de subjektiva egenskaperna om hästen är avtrubbad, om hästen tjafsar, är orolig 

eller inte accepterar ryttaren, som icke-fungerande. B säger att om hästen inte har dessa egenskaper så 

passar den inte in i den terapi som B vill utföra.

C nämner mycket stor vikt det subjektiva att hästarna är olika och har olika personlighet. De vill ha 

hästar som har de objektiva egenskaperna: är inkörda, viktbärande, friska och har rätt utbildning. Samt de 

subjektiva egenskaperna att hästen är trygg, vänlig och en vilja till att socialisera. De objektiva 

egenskaper som inte fungerar för en häst i deras terapi att ha, är hästar som inte är friska eller för stora. 

De icke-fungerande subjektiva egenskaperna är om hästen är oberäknelig, arg, elak eller uttråkad. De 

poängterar dock att inte häst har fungerat särskilt dåligt, utan de flesta egenskaper kan användas till någon 

typ av övning. C betonar att hästen är ett verktyg i terapin, och tar avstånd från de som säger att hästen är 

den verkliga terapeuten. Hästens uppgift är att vara en del av den behandling som terapeuten vill ha. 

Terapeut D betonar att den friska hästens egenskaper kan användas i terapin. Och den hästen har de 

subjektiva egenskaperna att vara vaken och social, intresserad av omgivningen, litar på människor och 

kan kommunicera när den inte gillar någonting. D nämner även den objektiva egenskapen att hästen inte 

är för stor. Icke-fungerande subjektiva egenskaper är om hästen är passiv, uppgiven, aggressiv eller hatar 

människor eller är traumatiserad. Den objektiva egenskapen att hästen har en för hög maxhöjd nämns 

även. D säger att vilken häst som kan användas beror på terapeutens kunskap, och hur väl terapeuten 

känner till hästens beteenden och personlighet, oavsett hur hästen är. 

Diagram 6.1.3
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Av diagrammet ovan kan utläsas att terapeut A, B och D till största del har den synen på det terapeutiska 

verktyget hästen, som medskapande i terapin, och lägger värde i hästens subjektiva egenskaper. C1 och 

C2 är mer mittemellan dessa syner, med möjlig övervikt åt det synen på hästen som medskapande i 

terapin, och betoning på de subjektiva egenskaperna. 

6.2 Hur kan en förklara varför terapeuterna väljer denna metod?

Här nedan sammanställs empirin ifrån frågeställning 1-3, och  och analyseras genom Arthur's teori, som 

används för att svara på frågan: hur kan en förklara varför terapeuterna väljer denna metod?

• Vilken är terapeuternas syn på sin egen roll i terapin?

A beskriver terapeutens roll med främst personlighetsdrag som kan förknippas med den KBT-inriktade 

terapeuten (fyra sådana drag, mot två drag som kan förknippas med den psykodynamiskt inriktade 

terapeuten). Terapeut B nämner två drag som kan förknippas med psykodynamisk inrikting, och ett 

som drar åt KBT. Terapeut C benämner  drag hos terapeuten som gör att en är disponerad till att välja 

den psykodynamiska inriktningen, och fem som ligger närmare KBT. Terapeut D nämner ett drag som 

drar mot psykodynamisk inriktning, och fem som drar åt KBT-inriktning. 

• Vad är föremålet för terapin?

Terapeut A och C talar om tankemässig- och beteendemässigt förändringsarbete, som är en del av den 

mer KBT-inriktade traditionen. Terapeut B har tydligt fokus på att brukaren ska få insikt och komma 

nära sin känslor, vilket är en del av den psykodynamiska skolan. Terapeut D ligger däremellan, och jag 

tycker inte att det är tydligt att någon av de terapeutiska inriktningarna ligger närmare än den andra. 

• Vilken roll har terapeutiska resurser, som hästen, i terapin?

Vad gäller huruvida den terapeutiska resursen, hästen, ses på som något medskapande i terapin, eller 

som ett instrumentellt inslag, så ligger terapeuterna A, B och D närmare den psykodynamiska 

inriktningen, där terapeutiska verktyg mera ses som medskapande inslag. Terapeuterna C1 och C2 

ligger mittemellan, och jag vill inte tolka in dem åt varken det enda eller det andra hållet. 

6.2.1 Sammanställning
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De som betonas mest Andra subjektiva egenskaper Andra objektiva egenskaper Icke-fungerande egenskaper
A 1 Subjektiv / 2 Objektiva 5 3 5 Subjektiva / 2 Objektiva
B 3 S / 1 O 3 3 4 S / 0 O
C 1 S / 0 O 3 4 4 S / 3 O
D - 5 1 5 S / 1 O



Här sammanställs resultatet för de tre frågeställningarna tillsammans, för att se åt vilken inriktningarna 

terapeuterna är disponerade att välja. I det första diagrammet utläses vilket håll varje terapeut för sig 

svaret, på respektive fråga. I det andra diagrammet ses den sammanlagda summan av resultatet. Siffran 

0,5 används när det är osäkert om det går att koppla terapeutens tankar åt något av hållen, och istället 

hamnar mittemellan.

Resultatet visar att de intervjuade terapeuterna, som grupp, varken är disponerade till att välja den 

psykodynamiska terapin eller den kognitiva beteendeterapin. 
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 Diagram 6.2.1 A

A B C D Summa
Frågeställning 1
Psykodynamisk 1 1
KBT 1 1 1 3
Frågeställning 2
Psykodynamisk 1 0,5 1,5
KBT 1 1 0,5 2,5
Frågeställning 3
Psykodynamisk 1 1 0,5 1 3,5
KBT 0,5 0,5

Diagram 6.2.1 B

KBT Psykodynamisk
A 2 1
B 3
C 2,5 0,5
D 1,5 1,5
Summa 6 6
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7. Slutdiskussion

Här diskuteras studiens slutsatser, och vilka etiska komplikationer dessa har. Slutsatserna 

kontextualiseras till forskningsfältet inom socialt arbete och ses på i ett större perspektiv, kopplat till 

syftet.

  

7.1 Studiens slutsatser

Studiens syfte är att undersöka terapeuters val av hästen som terapeutisk metod. Studien ville därför ta 

reda på huruvida Arthur's teori kunde hjälpa till att förklara terapeuters val av att använda HUT som 

metod. Analysen visar att att den sista frågeställningen för uppsatsen, som är av analytiskt värde, inte 

kunde besvaras med hjälp av Arthur's teori. Däremot ger frågeställningarna, var för sig, intressanta 

ingångar i varför terapeuterna väljer att använda hästen terapeutisk resurs. 

7.1.1 Hur påverkar resultatet forskningsfältet inom socialt arbete

Forskningsresultat visar inte om terapeuter som använder HUT är disponerade till att föredra vare sig 

KBT eller psykodynamisk inriktning. Det resultatet, i sig påverkar inte forskningsfältet i socialt arbete. 

Däremot ger studien viktiga bidrag till det sociala arbete, framför allt om en utgår från varje 

frågeställning för sig. Utifrån syftet att undersöka terapeuters val av hästen som terapeutisk resurs, så 

ges många spännande infallsvinklar som ger bidrag till forskningsfältet och en utökad förståelse för 

HUT inom psykoterapi och socialt arbete. 

När det gäller terapeuternas syn på sin egen roll i terapin så ifrågasätter HUT de traditionella 

terapeut-brukare rollerna. Utifrån hästen som terapeutisk resurs, men också medhjälpare och ibland 

co-terapeut, så luckras den tydliga rollfördelningen upp. Vare sig hästen ses som ett instrumentellt 

verktyg i en medskapare i terapin så sker inte detta på samma sätt som materiella verktyg i terapin. 

Flera av terapeuterna uttryckte att de inte kunde förstå varför vissa brukare mådde bra av en specifik 

häst, eller att det hände saker i samspelet som de inte kunde förklara. Och oavsett om föremålet för  

terapin är tankemässig/beteendemässig förändring eller känslomässig insikt, så verkar terapeuterna 

tycka att hästen hjälper till med just den ingångsvinkeln. Frågan för uppsatsen är relativt outforskad, 

både i internationell och i svensk forskning. Hästunderstödd terapi är en ny form av terapi, och än så 

länge är det inte så många terapeuter som använder sig utav det i Sverige. Resultatet av de olika 

frågeställningarna visar att terapeuterna har olika sätt att se på hästen som terapeutisk resurs och dess 

egenskaper i hästunderstödd terapi inom det psykoterapeutiska spektrat. Är de terapeutiska verktyg 

som eftersträvas hos hästen i terapi något instrumentellt, eller handlar det om vad brukaren behöver, 
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hur en ser på hästens roll, och målet med terapin? Hästens roll i HUT är en fråga som behöver 

utforskas, för att få en förståelse också för terapeutens roll i terapin. I skrivande stund håller ett 

forskningsprojekt om hästens roller på, via Ersta Sköndal Högskola, som ingår i ett forskningsprojekt 

som heter Hästen, hunden och den mänskliga hälsan. Inga Wolframm har under tiden för detta arbete 

släppt en bok med namnet The Science of Equestrian Sports- Theory, Practice and Performance of the 

Equestrian Rider (2014), som tar upp frågan om hästens roller. Kanske kan delar av denna uppsats 

vara ett bidrag till området. När det gäller det terapeutiska verktyget hästen, och dess roll, så är det 

intressant att jämföra med andra fält. Ett sätt att förstå resultaten på är att jämföra med andra fält. Hur 

ser forskning ut i andra fält som utforskar djurassisterad terapi och djurens roller? McNicholas och 

Collis skriver om hundens roll, och menar att hunden fungerar som katalysator för samtal människor 

emellan (2000). Shibata och Wada skriver om robotassisterad terapi. Dessa robotar inte bara 

underhåller, utan kan även assistera, leda, undervisa, erbjuda terapi och kommunicera. De nämner den 

sälliknande roboten Paro, och skriver att den  accepteras i asiatiska länder som en vän, medan den i 

USA ses som ett terapeutiskt verktyg. De menar att det beror på kulturella skillnader (2011). 

Jordan och Marshall's artikel, som tidigare nämnts, ger ytterligare en aspekt av den alternativa 

terapiformen HUT. De skriver om fördelar med att ha terapin utomhus, att ”naturen blir en tredje part, 

och istället för bara terapeut och brukare, så blir det som 2,5 parter. Fokus skiftas och det kan bli 

lättare att upptäcka vad som finns emellan och bortom relationen mellan terapeut och brukare” (2010). 

Det kan tänkas att terapi utomhus, med häst, i sådana fall blir 3 - 3,5 parter, och det blir lättare att se 

vad som finns bortom terapeuten och brukarens relation. Detta har inte berörts direkt, men 

terapeuternas tankar kan tolkas, och kanske bättre förstås, genom denna erfarenhet. Terapeuterna 

nämner flera områden och konkreta anledningar till att hästen blir en terapeutisk resurs, och förenklar 

och förbättrar terapin. Terapeuten får en annan roll, alternativt terapeutens roll gentemot brukaren blir 

enklare. Brukaren lär sig lättare att lita på hästen, som inte upplevs ge kritik utan är ärlig mot 

brukaren, än terapeuten. Hästen skapar och bidrar till situationer av glädje och tillit. Men hästen blir 

också en typ av terapeut, vilket avlastar terapeutens uppdrag och ansvar. Jag förstår det som att hästens 

medverkan gör att brukarens behov kan kartläggas och en probleminventering kan göras på ett 

effektivare sätt än om hästen inte skulle vara en del av terapin. Förståelse skapas även genom att fokus 

förskjuts och terapisituationen blir mindre laddad. Hästens egenskaper och närvaro verkar enligt 

terapeuterna ha en förmåga att öppna upp för sådant som annars skulle vara svårt att komma åt. 

Terapeuten kan med hjälp av att hästarnas olika egenskaper, som framkallar olika känslor och minnen 

hos brukarna, skapa övningar där brukaren får träna sig på att hantera olika saker. Situationer skapas, 

som är metaforer för livet utanför terapipasset, som kan göra att terapeuten får möjlighet att se världen 

genom brukarens ögon. 

HUT är en relativt ny alternativ behandlingsform som får större och större utrymme i det sociala 

arbetet i Sverige. Kunskap och kännedom om nya behandlingsformer tycker jag är viktigt för 

socionomer att ta del av. Inte minst utifrån en ökad medvetenhet kring intersektionella perspektiv och 
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att olika personer kräver och behöver väldigt olika typ av hjälp, utifrån olika förutsättningar kopplat 

till funktionsvariation och mental förmåga. I och med att HUT har visat sig ge bra resultat för 

brukaren, som tas upp under tidigare forskning, samt att det har samhällsekonomiska fördelar, så är det 

mycket intressant och en metod som ligger helt rätt i tiden. 

För socionomer som är intresserade av att arbeta med HUT så hoppas jag att denna studie ger ingångar 

till och förståelse för HUT som terapiform. En viktig slutsats utifrån att Arthur's teori inte kunde hjälpa 

oss att förstå terapeuternas val av metod, är att HUT kanske inte kan fångas av de två traditionella 

terapeutiska inriktningarna. Socionomer som vill jobba med psykoterapeutiskt socialt arbete men inte 

känner sig förankrade i någon av de skolorna, kanske kan hitta ett intresse i HUT. Resultatet som visar 

att variationen av de terapeuter som använder HUT är bred och inte låter sig fångas av de två 

terapeutiska huvudinriktningarna är också i sig intressant utifrån ett socialt arbete-perspektiv. För 

socialt arbete som fält är en av kunskaperna i denna studie att normalisera den alternativa terapiformen 

hästunderstödd terapi, genom att visa den variation av terapeuter som arbetar inom den, samt de 

fördelar som finns med att använda häst i terapi och vilken variation det medför för terapeuten och för 

brukaren. 

7.1.2 Vidare diskussion om hur en kan förklara varför terapeuterna väljer HUT som metod 

Något som är viktigt att poängtera är att de terapeuter som använder HUT automatiskt får en annan 

roll än många andra terapeuter. Hästen nämns ibland som huvudterapeut, ibland som medhjälpare, och 

som någon som gör en bättre terapi möjlig. Det kan tolkas som att några av terapeuterna nämner 

hästen, som delvis, en del av sin yrkeskår, vilket förändrar synen på terapeuten. Jag uppfattar det som 

att något som förenar samtliga tillfrågade terapeuter är att de vill ta tillvara på det som händer i 

stunden när hästen är med. Terapeut C beskriver det som att det inte är hästen som gör terapin, hästen i 

sig är ingen behandling, utan hästen blir en del av den inriktning som terapeuten vill arbeta utifrån. 

Det verkar vara så att det inte en viss typ av terapeuter som är disponerade till en viss typ av 

terapeutisk inriktning väljer att arbeta med hästar. Utan snarare kan terapeuter från många olika 

inriktningar (som de tillfrågade terapeuterna) välja att arbeta med hästar i terapi. De tillfrågade 

terapeuterna har i Resultat-delen nämnt många anledningar till varför de anser att terapin blir bättre av 

hästens medverkan. I och med att HUT ännu är en nytt tillvägagångssätt så kanske de terapeuter som 

idag använder HUT inte har så många gemensamma faktorer, som andra terapeuter inte har, utan 

snarare individuella vägar till att upptäcka den terapiformen. 

Lazarus (1978) har en annan syn på hur personlighet påverkar val av terapeutisk inriktning. Han 

håller inte med om Arthurs resonemang. Istället menar Lazarus att terapeuter låter sin personlighet 

påverka och styra den terapeutiska inriktningen som används, så att teknikerna och utövandet 

samstämmer med sin personlighet. Det är intressant att de flesta av de tillfrågade terapeuterna varken 

hör hemma i de traditionella inriktningarna KBT eller psykodynamisk terapi. Kanske har de hittat 

40



HUT genom andra vägar än de klassiska psykoterapeutiska skolorna, och kanske är Lazarus tankar, 

som Arthur vände sig emot, bättre applicerbara på de terapeuter som använder hästen som terapeutisk 

resurs. Lazarus menade att terapeuter låter sin personlighet påverka och styra den terapeutiska 

riktningen så att terapin samstämmer med den egna personligheten. Är det snarare så att terapeuter 

förhåller sig till att arbeta med HUT som metod, och med hästen som terapeutisk resurs. Jag tänker 

mig att i och med att HUT är en ny form av terapi så är det inte terapeuter med en viss typ av 

personlighet eller från viss typ av terapeutisk inriktning som väljer att använda hästen i terapin. Utan 

snarare är det terapeuter med olika tankar och olika personlighet som är nyfikna, men kommer från 

olika terapeutiska skolningar, som idag använder hästen som terapeutisk resurs. 

Ofta talas det om målsättningar inom psykoterapi med vackra solidariska ord. Men när många får 

terapi genom remiss, och målet är att ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden, så kan en fråga sig om det 

dolda målet är att forma en produktiv individ? Så, är målet med terapin en välmående individ, eller en 

produktiv individ? Även om terapeut A ger uttryck för delvis en produktiv syn, så torde terapeuter som 

använder sig av hästunderstödd terapi, och därmed de terapeuter jag har intervjuat, se målet en 

välmående individ, som mer eftersträvansvärt än en produktiv individ. Detta, på grund av att när 

hästen är med, och särskilt om terapin sker utomhus, så går det inte att i förväg detaljplanera hur 

terapipasset ska utformas. Hästens medverkan öppnar upp ramarna. Terapirummet får ett eget liv. 

Terapeuter som använder hästen som terapeutisk resurs är intresserade av terapi utan färdiga svar eller 

mallar, för hur terapipasset ska se ut. De är nytänkande och vågar pröva sådant som inte funnits så 

länge. Flera av terapeuterna är även kritiska mot den traditionella terapi som bedrivs. Ett konkret 

exempel på kritik mot klassisk terapi är C som menar att det pratas för lite om glädje i terapin, vilket 

hästens medverkan gör till en naturlig del av terapin. Detta ger terapeuten en annan roll, och 

ifrågasätter vilket mål som är rimligt att ha i terapin. Enligt min förståelse av hästunderstödd terapi, så 

är det ofrånkomligt att målsättningen till viss del skapar sig själv i stunden. Idén att ta tillvara på det 

som händer i terapirummet ser jag som en politisk tanke. Det kräver tid, och går inte att effektivisera 

till vilken grad som helst. Det framkommer inte tydligt hur terapeuterna ser på de värden som 

McWilliams tar upp; såsom konsumtion, materialism och individualism. Men det är relativt tydligt att 

terapeuterna är kritiska mot den kultur som föder de svårigheter som deras brukare har och känner; 

stress, ensamhet, känsla av maktlöshet och övervikt.

7.1.3 Diskussion om begreppet egenskap

Begreppet egenskap, när det talas om hästens kvaliteter som verktyg i terapin, och hästens 

personlighet, har inte tydligt definierats eller avgränsats i uppsatsen. Detta, på grund av att 

terapeuterna själva skulle få tolkningsutrymme att prata fritt utifrån begreppet om hur de ser på 

hästens egenskaper. En del av det som sagts kan kanske klassas som hästens funktion, eller ligger nära 

hästens roll i terapin. Är det till exempel en egenskap att klara av att hantera svåra känslor, att göra så 
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att brukaren känner sig sedd, att ge värme eller att ha en hög mankhöjd? Denna variation av synen på 

begreppet är spännande, och värt att diskuteras. I denna uppsats är det ett konstaterande att olika 

människor tänker olika om vad som bör läggas in i begreppet.

7.2 Vilka etiska implikationer har slutsatserna?

Slutsatserna i sig är inte av betydande etisk karaktär, men de kan i förlängningen leda vidare till 

sådana innebörder. Frågan vilken roll hästen har i terapin ger, som jag ser det, upphov till flera etiska 

implikationer. Terapeutens roll förändras genom hästens medverkan, vilket terapeuten måste vara 

medveten om. Det är av etisk vikt att terapeuten tar sin nya roll på allvar, och även har kunskap om att 

ett djuretiskt perspektiv tillkommer i terapin. Hästen är inte som andra terapeutiska resurser. Terapin 

blir någonting annat, kanske mer oförutsägbart, och om terapeuten inte är medveten om det så uppstår 

etiska svårigheter.  Studien öppnar upp för frågor som är av etisk kvalitet och kräver etiska reflektioner 

för den som vill närma sig HUT och hästar i terapi. 

7.3 Uppslag till vidare forskning

De fem terapeuternas metodval kunde inte förklaras av Arthur's teori. I framtiden skulle det vara 

spännande att jämföra med andra terapeuter som använder någon annan metod, för att genom den 

ingångsvinkeln försöka förklara varför terapeuter väljer HUT. Det skulle även vara intressant att 

genom någon annan teori (om det finns), som tar in fler psykoterapeutiska inriktningar än 

psykodynamisk och KBT; såsom feministisk/mångkulturell psykoterapi eller humanistisk/existentiell 

psykoterapi, för att se om de terapeuter som väljer att använda HUT är disponerade mer åt något av de 

hållen. 

Terapeuter som arbetar med HUT och andra alternativa terapiformer är av intresse för fortsatt 

forskning. Vänder de sig emot den traditionella terapin, vill de utöka den, eller kanske ser sig som 

föregångare? Hästens roll och funktion i psykoterapi har berörts i studien. Vidare forskning är 

önskvärd. Även kartläggande studier om vilka delar hästunderstödd terapi består av, som i sin tur ger 

bra resultat för brukaren, är önskvärda. 
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Bilaga 1

Intervjuguide

Kan du berätta lite om ditt arbete med hästar, i terapi? 
 Vilken brukargrupp arbetar du med?

Vad är målet med den terapi ni bedriver?
 Vad är en bra häst i ditt jobb?

Tänk på en häst som varit riktigt bra som terapihäst? 
 Vad var det bästa med den hästen?

Hur hjälpte den hästen, personen som fick terapi?
 Har den bra terapihästens förmåga att hjälpa brukaren något med hästens ras att 
göra?

Vad är en bra dag på ditt jobb?

Tänk på en häst som varit särskilt uppskattad hos de som fått terapi med hjälp av denna 
häst
 Vad var det som uppskattades med den hästen?

Känner du till någon hästras som lämpar sig särskilt bra för terapi, med människor?

Tänk på en annan häst som fungerat mycket bra i terapi med människor.
 Vad var det hos den hästen som fungerade så pass bra?

Hur skulle du beskriva en bra terapihäst?

Vad är en dålig dag på ditt jobb?

Vilken typ av häst (egenskaper hos hästen) är inte lämplig för terapi? 
 Vad är det med den hästen, som inte är lämpligt?

Vilka egenskaper skulle du säga, är eftersträvansvärda, hos en bra terapihäst?
 Är dessa egenskaper alltid bra för en terapihäst att ha? 

 Är dessa egenskaper bra för hela din brukargrupp, eller finns det avgörande 
skillnader bland de som får terapi?

Finns det någon hästras, som du tycker inte är lämplig, för terapi med människor?

Har du något att tillägga?



Bilaga 2 

Brev till respondenter

Hej 

Jag är en socionomstudent som påbörjat min kandidatuppsats genom Ersta Sköndal Högskola. 
Jag studerar terapeuters tankar om vilka egenskaper som är åtråvärda för en bra terapihäst, i 
relation till den brukargrupp som terapeuten arbetar med. För att ta reda på detta kommer jag att 
intervjua terapeuter inom det psykoterapeutiska spektrat, som arbetar med hästar i terapi. Jag är 
intresserad av hur terapeuten ser på hästen och dess egenskaper, i förhållande till brukargruppen. 
Uppsatsen i sin helhet kommer att skickas ut till de som deltar. 

Jag vill intervjua dig och hoppas att du har möjlighet att dela med dig av erfarenheter och 
upplevelser. Intervjun beräknas ta en timme och en kvart. Intervjun kommer att hållas där det 
passar dig bäst, där du befinner dig. Beroende på geografiska avstånd kan även intervjuer 
komma att göras via telefon eller Skype (jag bor i Stockholm).

Tidpunkt för intervju sker under perioden 11-21 mars. Jag är flexibel med tider. 

Du som informant är konfidentiell i uppsatsen; jag kommer inte att presentera personliga 
uppgifter om dig. Informanter beskrivs som terapeut XX som har erfarenhet av att arbeta med 
brukargruppen NN.

Antalet intervjuer är tänkt att bli mellan fyra och åtta stycken. 

Jag hoppas på att få träffa dig! 

Om du vill ställa upp på intervju, kontakta mig och ange en tidpunkt som passar dig, via:

natanael.sallqvist@gmail.com

070-5612457

Vänliga hälsningar Natanael Sällqvist
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