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1 Inledning 

1.1 Hippoterapi 

Författarens intresse för funktionshindrade och terapi har lett fram till denna studie om hur 

hippoterapi påverkar funktionshindrade och fungerar som en behandlingsform. 

 

Inom socialt arbete är det viktigt att se alternativ och möjligheter för att hitta nya infallsvinklar och 

perspektiv på de problem man möter samt på de lösningar man söker (Hutchinsson, 1999).  

Socialtjänstelagen 21§ 1980:620 fastslår att socialnämnden skall verka för människor med fysiska 

och psykiska funktionshinder samt att bemöta svårigheter i deras livsföring för att få möjlighet att 

delta i samhällets gemenskap och får en meningsfull sysselsättning. 

Hippoterapi är en behandlingsform för individer med olika funktionshinder, tanken med hippoterapi 

är att ge klienten ökad kroppskännedom och påverka klienten både fysiskt och psykiskt. Klienten 

får även tillfälle till att socialisera sig genom att träffa andra människor som befinner sig i samma 

situation. Ytterligare intentioner med behandlingen är att bryta negativt tänkande och stärka det 

positiva tänkandet hos individen. Från klientens sida så krävs det motivation samt vilja att lära sig 

rida ( Arbin, 2006). Behandlingsformen ridterapi riktar sig till individer med olika funktionshinder 

exempelvis personlighetsstörning och strokepatienter. Hippoterapi är en behandlingsform som 

påverkar hela kroppen och inte bara balansen. Ridterapi används av sjukgymnaster, arbetsterapeuter 

och logopeder. Terapeuten använder hästen för att få individen till att svara på de terapeutiska 

effekterna av behandlingen. Hippoterapi hjälper funktionshindrade att förbättra sina kroppsliga 

funktioner (Murphy, Kahn-D´Angelo & Gleason, 2008). Vid slutet av 1960-talet var Tyskland först 

med att använda sig av hippoterapi. I Tyskland och England definieras hippoterapi som en 

behandlingsform för personer med neurofysiologiska störningar. Inom ridterapi använder man sig 

av rörelseimpulser som uppstår när man sitter på hästen. Individen som använder hippoterapi 

behöver inte göra något för att hästen ska röra på sig utan tvärtom, individen påverkas av att hästen 

rör sig och förflyttar sig (Debuse, Gibb & Chandler, 2008). William, Mecibben och Grant (2003) 

påpekar att hippoterapi används i mer än 30 länder runt om i världen idag. Hippoterapi anses ge 

fysisk, kognitiv och känslomässig stimulans och det utvecklar möjligheter som kan vara outnyttjade 

genom traditionell terapi. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få utökade kunskaper om hur ridterapi som behandlingsform fungerar 

för personer med olika funktionshinder. 

 

- Vad har ridlärare och terapeuter sett för resultat av ridterapi? 

- Fungerar behandlingen olika bra på olika funktionshinder? 

- Hur kommer man i kontakt med ridterapi? 

- Vad går ridterapi ut på? 

 

2 Metod 

2.1 Metodval och utförande 

Syftet i denna studie är att tolka ridterapins effekter på olika funktionshinder. I studiens inledning 

söktes litteratur och vetenskapliga artiklar, utifrån studiens syfte och frågeställningar. I denna studie 

används halvstrukturerade intervjuer för insamling av data. Intervjuguiden formades utifrån det som 

var relevant för studiens syfte, då frågorna försökte svara på syfte och frågeställningarna (se bilaga 

1.) (Kvale, 2009). 

De intervjuade i denna studie har garanterats konfidentialitet, vilket innebär att de intervjuade har 

angivits med andra namn än vad de heter i verkligheten. Under intervjuerna användes inspelning 

med bandspelare för att få med så mycket information som möjligt. Även anteckningar gjordes 

under varje intervju. Intervjuerna har omformulerats ett antal gånger för att få fram det mest 

intressanta under intervjuns gång. Under analysarbetet valdes innehållsanalys, där man kan göra 

sammanfattningar eller skapa kategorier. I denna studie valdes frågekategorier som omformades 

efter intervjufrågorna. Under dessa frågekategorier finns det citat av vad den intervjuade svarade på 

frågorna. Avsikten var att valda citat skulle vara jämt fördelade över samliga intervjupersoner. Detta 

kan skilja sig något beroende på vilket citat som lämpade sig bäst för att ge exempel på det som 

skulle belysas i studien. Intervjuerna varade olika länge alltifrån en halvtimme till en timme. 

 

2.2 Metodproblem 

Det har varit svårt att hitta artiklar om ridterapi på grund av att det inte har forskats så mycket i 

ämnet hippoterapi samt att de flesta artiklar handlar om hippoterapi och barn med cerebral pares. 

Vid en intervju fick jag inte använda mig av bandspelare då fick anteckningar göras under intervjun 

istället. Detta kan medföra att jag kan ha gått minste om information som kan ha varit intressant för 

studien. 
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2.3 Avgränsningar 

Enligt Kvale (2009) är det viktigt att ställa sig frågan hur mycket tid man har till sitt förfogande vid 

utformningen av en undersökning. Att intervjua är inte tidskrävande i sig, utan det är analysen av 

materialet som tar mest tid under en intervjuundersökning. Inom ramen för en C- uppsats, samt den 

tid jag har haft till mitt förfogande, har jag inte haft möjlighet att intervjua fler än tre personer vid 

tre intervjutillfällen. En önskan hade varit att få intervjua fler ur min aktuella målgrupp för att ta 

reda på hur andra ridlärare ser på hippoterapi och dess resultat på funktionshindrade. Även här lade 

tidsbegräsningar hinder i vägen. De Intervjuades röst har gjort sig väl hörda genom att de författarna 

intervjuat är erfarna. Samtliga har arbetat i många år och alla av dem har jobbat med hippoterapi. 

 

 2.4 Validitet 

Validitet i en studie beror på i vilken grad det går att säkerställa om studien undersöker det som den 

ska undersöka. Under studies gång har syftet och frågeställningarna legat som grund. På så vis har 

det varit möjligt att hitta en röd tråd som löper genom hela studien vilket medför att validiteten 

anses vara god. För att höja validiteten så har utförandet av studien varit planerad genom hela 

studiens gång. Val av ämne intervjupersoner samt presentation av resultatet har framtagits genom 

god planering. Under intervjuerna och under analysen användes fem frågekategorier som svarar mot 

syfte och frågeställningarna (Kvale, 2009). Dessa frågekategorier är: Bakgrund, fysiska och 

psykiska effekter av ridterapi, hästens egenskaper, ridlektion samt användning av ridterapi. 

 

2.5 Reliabilitet  

Studiens reliabilitet syftar till om resultatet i studien är pålitligt. Det som påverkar reliabiliteten är 

bland annat kvaliteten på intervjuerna, transkibering av intervjuerna samt analysen av materialet. 

För att studien ska ha en hög reliabilitet krävs det att samma studie ska kunnas genomföras av 

någon annan med samma resultat (Kvale, 2009). För att kunna säkerställa en hög reliabilitet så var 

jag närvarande vid samtliga intervjuer om jag inte hade varit närvarande vid samtliga intervjuer så 

hade inte reliabiliteten varit så hög. Jag använde mig av både anteckningar samt bandinspelare. 

Detta för att försäkra mig om att jag fick en så sann bild så möjligt av verkligheten. 
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 2.6 Litteratursökning, observation och intervjuer 

Litteratursökningar och artikelsökning genomfördes med hjälp av studiens syfte och 

informationshämtning för ridterapi. Genom insamlingen av data gavs de förutsättningar och mål 

som krävs för att analysera det empiriska materialet på en bra teoretisk grund (Kvale, 2009). De 

sökord som användes var: ridterapi, hippoterapi, hippotherapy, Equine Assisted Therapy och 

handikappridning. Potentiella referenser identifierades genom elektronisk sökning i databaserna 

Medline, Google Scholor, (CSA) Social Siences samt Academic Search Elite, Vetenskapliga artiklar 

söktes i sökmotor från Mittuniversitetets hemsida. De sökord som gav mest resultat var 

hippotherapy, 1070 träffar samt Equine Assisted Therapy, 17800 träffar. Sökningen begränsades inte 

till fasta årtal. Material samlades också in genom intervjuer. När allt matrial hade samlats in så 

började bearbeting av matrialet samt att ett resultat framställdes genom intervjuer och artiklar. 

Den litteratur som har använts i studien har hittats genom Mittuniversitetets biblioteksbas MIMA 

och den nationella databasen LIBRIS. Litteratur har även hämtas från Arvika sjuhus bibliotek samt 

stadsbibliotekets i Arvika.  

 

Information hämtades också från internetsidorna svenska ridsportförbundet, laggas hemsidor för att 

få information om bakgrunden till de funktionshinder som finns och material om hippoterapi. 

Information har också skett genom observation av en ridterapilektion med en person som har Down 

Syndrom. Ridläraren berättade att ryttaren har visat sig kunna mer än vad ridläraren trodde i från 

första början. Hans ridlektioner såg ut som vilken ridlektion som helst, han fick trava samt 

galoppera på volt, serpentinbågar, snett igenom, vända rakt upp och vända halvt igenom. Ryttaren 

fick även stå i lättsits när hästen galopperade samt att han fick rida lätt när hästen travade. 

Ridläraren pratade tydligt och högt samt att hon ibland gjorde gester så att ryttaren skulle förstå, 

hon gav även tydliga instruktioner samt beröm när ryttaren gjorde rätt. En del saker fick ridläraren 

upprepa som till exempel att ryttaren måste sänka sina händer när han rider. Ryttaren svarade 

ridläraren när denna gav instruktioner. När hon till exempel sade till ryttaren att galopperna på volt 

så svarar han henne med att säga ”Klart jag kan”. Det är bra kommunikation mellan ridläraren och 

ryttaren. Ridlektionen varade under 15 minuter på grund av att det inte skulle vara för ansträngande 

för ryttaren. 
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2.7 Urval av intervjupersoner 

Kriteriet för ridlärare/terapeuter innebar att samtliga skulle vara yrkesverksamma i Värmlands län 

samt ha god kunskap om handikappridning. Samtliga intervjuade personer jobbade på ridklubbar i 

mindre kommuner. Detta var inte ett medvetet val utan ett resultat av att det var de som ville ställa 

upp i studien. Gällande ålder och kön har inget medvetet urval gjorts, men samtliga deltagande i 

studien är kvinnor. Telefonkontakt togs sedan med de tre ridskolorna där ytterligare information om 

studien delgavs. Detta resulterade i att tre ridlärare som arbetar med handikappridning ingick i 

studien. Då syftet med studien var att få utökade kunskaper om hur ridterapi som behandlingsform 

fungerar för personer med olika slags funktionshinder. 

2.8 Etiska överväganden 
Ur en etisk synvinkel valde författaren att intervjua ridlärare/terapeuter i stället för 

klienterna/ryttarna eftersom det kan vara ett känsligt ämne för vissa ryttare. Många med 

funktionshinder kan inte prata för sig och har svårt för att kunna berätta ordagrant. Författaren har 

använt sig av informationskravet, samtyckekravet och konfidentialitetskravet.  Innan författaren 

ställde frågorna förklarades vad författaren skulle använda informationen från intervjuerna till 

(Kvale, 2009). 

 

2.9 Genomförandet av intervjuerna 

 Innan författaren gick ut för att intervjua fick författaren framställa 18 frågor som författaren skulle 

använda sig av för att få fram den information som var av intresse. När författaren hade gjort 

frågorna som svarade bäst mot syftet togs kontakten med ridlärare i Värmland. Tre olika ridklubbar 

kontaktades: Eda Ryttareförening, Färjestad Ridkubb samt Arvika Ridklubb. Författaren ville 

undersöka hur deras handikappridningsverksamhet ser ut. Författaren började med att kontakta 

ridskolorna genom telefonkontakt och ställde frågan om de bedrev handikappridning och det gjorde 

alla tre. Författaren kontaktade först Eda Ryttarförening och de blev de första som författaren 

intervjuade. I denna intervju fick författaren inte använda sig av bandspelare, den intervjuade ville 

inte detta och författaren respekterade beslutet från den intervjuade. Under denna intervju togs 

anteckningar istället för bandinspelning. Den andra intervju som författaren gjorde var på Färjestad 

Ridkubb under denna intervju fick författaren använda sig av bandspelare. Den tredje intervjun som 

författaren gjorde var på Arvika Ridkubb även under denna intervju fick författaren använda sig av 

bandspelare. Intervjuerna tog olika lång tid, alltifrån en halvtimme till en timme på de olika 

ridklubbarna. Samtliga intervjuer valde jag att göra hos varje ridklubb. Författaren fick lov att ta 
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kontakt med de intervjuade om det var något mer som hon undrade över eller om något hade blivit 

missat under intervjuns gång. 

 

3 Tidigare forskning  

3.1 Kontakten mellan människor och djur 

Gunilla Silfverberg är professor i vårdetik och har i sin forskning ägnat sig åt dygdeetikens relevans 

i vård och social omsorg. Hon har även intresserat sig för rehabiliteringens etiska utmaningar med 

inriktning mot djur och människors hälsa och därmed ägnat särskild uppmärksamhet åt ridterapins 

betydelse för stroke drabbade personers livskvalitet och välbefinnande. Människor är sociala 

varelser och redan från livets början inriktade på samspel med andra varelser. Människor är i behov 

av närhet och omsorg, intimitet samt beröring. Att umgås och ha kontakt med djur förmodas 

tillfredsställa ett grundläggande mänskligt behov. Hästen har historiskt sett intagit en särställning i 

människans historia, om hästen inte hade funnits så hade vår historia sett annorlunda ut. I dagens 

Sverige är hästen och olika aktiviteter kring hästen en viktig faktor inom flera olika områden i 

samhället. Från att ha spelat en avgörande roll som människans arbetspartner i lantbruk, transport 

och i krig har hästen numera fått en betydande roll inom sport och fritidsanknuten verksamhet. 

Ungefär en tredje del av befolkningen har på olika sätt, i större eller mindre omfattning, kontakt 

med hästar och olika verksamheter som har växt fram kring hästar. Hästumgänge och ridning spelar 

en stor roll för friskvård och rehabilitering. Ridning bidrar på många sätt till mål på 

handikappolitikens och folkhälsopolitiskens områden. Ridterapi är en behandlingsform som visat 

sig ha effekt vid en rad olika funktionsnedsättningar och sjukdomstillstånd, bland annat stroke, 

Multipel Skleros (MS), Cerebral Pares (CP), ryggsmärtor, autism, utvecklingsstörningar, psykiska 

störningar samt ryggproblem (Silfverberg, 2008). 

 

3.2 Effekter av hippoterapi 

Murphy, Kahn-D´Angelo & Gleason (2008) belyser att hippoterapeutisk forskning talar för om 

fysiska och psykiska fördelar som kommer med hjälp av hippoterapi. De fysiska effekterna av 

hippoterapi innefattar förbättring inom balans, styrka, samordning, koordination, kroppshållning, 

gångstil samt sensorisk bearbetning med mera. De psykologiska effekterna har positiv påverkan på 

självförtroende, självkänsla, motivation, tid samt rumsuppfattning, koncentration, intresse för 

lärande samt verbala färdigheter. Hästens rörelser kombineras med värmen från hästens kropp. 

 

Enligt Murphy, Kahn-D´Angelo & Gleason, (2008 ) deltog fyra barn i hippoterapi under 60 minuter, 

en gång i veckan under en sex månaders period. Hippoterapin var designad efter varje barn som 
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deltog och blev på det sättet individualiserad efter barnens behov. Under hippoterapin hade barnen 

stöd av två psykoterapeuter samt en ridlärare som var utbildad inom hippoterapin. 

Hippoterapiterapeuterna kunde se positiv effekt av terapin för barnen som deltog. 

Shurtleff, Standeven & Engsberg, (2009) beskriver hippoterapi som en terapiform som kan 

användas vid Cerebral Pares (CP). Det finns flera studier som stöder fördelarna med hippoterapi för 

individer med Cerebral Pares. Fördelarna med behandlingen är att Individerna med Cerebral Pares 

får lättare att gå samt får grovmotoriska förbättringar i muskler och i muskel symmetrin och får 

lättare att förflytta både övre och nedre delen av bålen. Vidare menar Shurtleff, Standeven och 

Engsberg (2009) att när individerna får lättare att röra på sig så innebär det inte att alla är lika 

funktionshindrade utan det beror även på vilken grad av Cerebral Pares individen har från början. 

Individer med Cerebral Pares använder sig huvudsakligen av hippoterapi. De som använder sig av 

hippoterapi får stimulans och det påverkar även syn, hörsel samt lukt och vestibulära system 

(balanssystem). Behandlingen utgör ett unikt tillfälle för motorisk inlärning för de som använder sig 

av hippoterapi och upplever att de får en bättre motorik än vad de hade innan. Studien Effects of  

hippotherapy on people with cerebral palsy from the users perspective visade också att barnen och 

deras föräldrar upplevde att  hippoterapi är mycket effektivare än att gå till en sjukgymnast. De 

psykiska effekterna av hippoterapi är övergripande men de ökar de fysiska effekterna. Behandlingen 

ökar individens självkänsla samt självkännedom. Både fysiska och psykiska effekter av hippoterapi 

höjer livskvaliteten för individer med cerebral pares (Debuse, Gibb & Chandler, 2008). 

 

3:3 Hippoterapi och rytmiska rörelser 

Behandlingsformen hippoterapi har använts i många år på olika rehabiliteringscenter och är en 

viktig en del av programmet. Hippoterapi använder hästens rytmiska rörelser till att främst behandla 

individer med neurofysiologiska störningar. I skritt används hästen som medlare och leds av en 

ridlärare och en specialutbildad sjukgymnast, som går bredvid hästen samt är i nära kontakt med 

individen som sitter på. Individen påverkar inte hästen men påverkas av hästens rörelser. Två 

viktiga inslag som finns i hippoterapin är en gränsle position över hästens rygg samt rytmiska 

rörelser. Hippoterapi påverkar också det psykiska välmående som att få kontakt med ett stort djur 

som en häst har en stor inverkan på människor och att en häst ger sitt godkännande att ha honom/ 

henne som sin ryttare (Lechner, Kakebeeke, Hegemann & Baumberger, 2007). En viktig aspekt i 

hippoterapi är att hästens gång ger exakt rytmisk och repetitiva rörelsemönster som liknar 

människans naturliga gång. De individer som har ett svårt funktionshinder vilket hindrar dem att 

utveckla en rytmiskt gångmönster får hjälp med att utvecklas genom hippoterapi. De individer som 

har neurofysiologiska funktionshinder får hjälp med att stabilisera sitt bäcken, ryggrad, 

normalisering av sina muskler samt att utveckla en mer symmetri, kontrollerad huvud samt bål 
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kroppshållning. Detta förklarar varför funktionshindrade barn efter lektioner med hippoterapi visar 

motoriska förbättringar. Ytterligare fördelar är förbättrad andning, tal och språk (William, Mecibben 

& Grant, 2003). 

 

3.4 Hippoterapi och språk 

Equine Assisted Therapy (EAT) är en subtyp av djurterapi som innebär integrering av hästen samt 

målinriktad behandling som ges av utbildade terapeuter.  Det har dokumenterats att med EAT finns 

det både fysiska och psykiska fördelar med hippoterapi. Fysiska fördelar är förbättrad 

muskelsymmetri, bättre balans, gångstil, bättre luftvägar samt tal. Psykosociala fördelar med EAT är 

en förbättrad självbild, självkännedom. I artikeln The effectiveness of hippotherapy for children with 

language learning disabilities framkommer det att Ruth Blakely Dismunke forskar kring effekter av 

hippoterapi och var den första att studera användningen av hippoterapi inom tal och språkterapi. 

Hippoterapi är en form av behandling som har en enorm potential för barn med språk och 

inlärningssvårigheter. Hippoterapi är dynamisk och kräver en integration av alla kroppens system, 

när hästen förflyttar sig så stimuleras sensomotoriska system för ryttaren och ger nervsystemet en 

 

mall att bygga vidare på, både fysiska och psykiska reaktioner. Hippoterapi visar sig vara effektiv 

för att förbättra barns tal - och språkförmågor. När en klient som har använt sig av traditionell terapi 

i många år, kan de bli uttråkade av terapimiljön och det kan ge ett negativt resultat av terapin. Barn 

kan i början känna sig utanför för att de måste gå i terapi och det gör inte deras kompisar. Resultatet 

av denna studie visar att hippoterapi förbättrar barns motivation till att delta aktivt i sin terapi. 

Denna studie The effectiveness of hippotherapy for children with language learning disabilities 

visade också att föräldrar upplevde att deras barn gjorde större förbättringar i tal- och språkförmåga, 

motivation samt självuppfattning med hjälp av hippoterapi, jämfört med den traditionella 

terapiformen. Det framkom också att föräldrarna upplevde att  deras barns förmåga att 

kommunicera i vardagliga situationer var bättre efter hippoterapi än vad det var efter traditionell 

terapi (Macauley & Gutierrez, 2004). 

 

3:5 Hippoterapi och interaktioner 

Animal Assisted Therapy (AAT) är en typ av behandling som har förknippats med förbättringar i 

sociala interaktioner. Hippoterapi har visat sig vara effektiv för barn med olika funktionshinder. 

Hästen ses som ett medium som förbättrar faktorer såsom rörelser, balans, kommunikation samt 

interaktion. Hippoterapi har även visats sig vara effektiv för barn med autism, studien Volitional 

change in children with autism: a single-case study of the impact of hippotherapy on motivationer 

visar att deras motivation blir bättre samt att de engagerar sig mer i sina dagliga aktiviteter. Studien 
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visar också att hippoterapi har uppenbara effekter på motivation (Taylor, et. al, 2009). 

 Djurterapi innebär en interaktion mellan individer och ett utbildat djur, tillsammans med dess ägare 

eller hanterare. Denna studie The effects of animal-assisted therapy on anxiety ratings of 

hospitalized psychiatric undersöker om djurterapi minskar ångest nivåer på psykiatriska patienter. 

En statistisk signifikant minskning av ångest konstaterades med djurterapi för patienter med 

psykoser, personlighetsstörningar efter terapin (Barker & Dawson 1998). 

 

3:6 Hippoterapi och förtroende 

Glazar, Clark & Stein (2004) förklarar att förtroendeskapandet som sker mellan individ och häst ska 

leda till att övervinna all rädsla för hästen samt att utveckla en känsla av oberoende. Under denna 

kategori behärskar de både sig själva och hästen som de har fokuserat sig på och individerna lär sig 

att man kan använda sig av ridterapi. Individerna lär sig även ridning och skötsel av hästen. Barnen 

tvekade i början genom att de inte ville komma men efter ett tag började de se fram emot att få 

komma och rida. Individerna utvecklade ett förtroende till hästen så att de kunde uttrycka sina 

hemligheter om önskemål eller tankar om en avliden anhörig. Hippoterapi skapade självförtroende 

samt självkänsla hos barnen. Hästen som redskap gör detta möjligt och gör det enkelt för 

individerna att utveckla en sådan speciell relation mellan ryttaren och häst.  Hästen är ett  

ckedömande djur och de reagerar på kommandon från barnet samt hästen litar på att barnet ska ta 

ledningen. Det utvecklas ett förtroende till hästen från barnets sida och detta är varför hippoterapi är 

en bra behandling för sörjande barn. De barn som deltog i denna studie The impact of hippotherapy 

on greving children förändrade sig genom att bli mer pratsamma och att de vågade uttrycka sina 

hemligheter för föräldrarna. Denna behandling hjälpte barnet att identifiera sin förlust och hur det 

har påverkat deras liv. Även att beteenden var tvungna att utvecklas för att kunna släppa sorgen som 

de bar på. 

 

3.7 Djurs påverkan på människan 

Wells (2009) påpekar att även om direkt kontakt med djur verkar ha hälsomässiga fördelar för 

människor verkar det som att enbart närvaro av ett djur kan erbjuda bättre hälsa samt att hjälpa till 

med att sänka autonoma svar på måttlig stress. Deltagarna i denna studie utsattes för olika faktorer 

med djur i sin närvaro som visade att deltagarna får lägre blodtryck samt mindre stress när de såg 

fiskar simma omkring i ett akvarium under deras högläsning jämfört om de tittade på ett akvarium 

med bara växter i eller om det bara fanns en tom vägg att titta på. Studien The effects of animals on 

human health and well-being visar också att om en hund är närvarande vid högläsning sänktes 

blodtrycket. En hund eller en katt kan påverka individen så att de kan få lägre hjärtfrekvens och 

lägre blodtryck. 
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3.8 Olika typer av handikappridning 

Charlotte von Arbin arbetar som sjukgymnast sedan många år tillbaka och hon använder sig av 

hippoterapi som en terapiform för funktionshindrade. Handikappridning finns i tre olika former: 

hippoterapi, terapiridning och ridning som sport och rekreation. Skillnaden mellan de olika 

formerna kan vara svåra att avgöra. Terapiridning avses ridning som terapi: fysiskt, psykiskt. 

Fritidsridning är ridning då den handikappade främst är ryttare. Handikapp används i detta 

sammanhang för att uttrycka den situation eller upplevelse som den enskilde har när de krav som 

ställs avsevärt överskrider hans förmåga. Handikapp kan uppkomma antingen genom att individens 

förmåga inte räcker till eller att kravet är fört stort. Sedan 1950- talet har mycket hänt runt om i 

världen när det gäller handikappridning. Människor med olika funktionshinder har besatt möjlighet 

att pröva ridning i olika terapisammanhang. Utvecklingen var i början olika i skilda länder. I en del 

länder lade man huvudvikten på den medicinska eller sjukgymnastiska sidan av ridningen medan 

man på andra håll såg ridning som rekreation och fritidsaktivitet för personer med handikapp 

(Arbin, 1994). 

3.9 Terapihäst som redskap 

Hästen är det viktigaste redskapet i all ridning för handikappade, hästen ska vara psykiskt stabil, 

ärlig, välutbildad med jämn och bra gång, mjuka övergångar mellan de olika gångarterna och ha 

god framåtbjudning. Hästens psyke och temperament är viktigt. Hästen måste ha en god 

grundutbildning och denna måste bibehållas det vill säga hästen måste regelbundet ridas och tränas 

av en god ryttare. För hästens välbefinnande behöver den också glada galoppturer i skog och mark. 

Hästen behöver även vara van vid och tolerera ryttare med dålig balans, att ryttare viftar och 

svänger med armarna, att det tjoas och skriks, och att kunna stå still medan ryttaren tar sig upp på 

hästens rygg. Terapihästen måste också vara van vid rullstolar, uppsittningsramper och andra kanske 

främmande föremål. Grundförutsättningar för genomförande av hippoterapi är utbildning i och 

erfarenhet av neurofysiologisk behandling. Kunskap om relationer mellan levnadsålder, 

utvecklingsålder och motorisk ålder hos ryttaren för att kunna avpassa ridningen så att den ger 

största möjliga terapeutiska inverkan. Kännedom om hur hästen inverkar neuromotoriskt, 

sensomotoriskt och psykomotoriskt är nödvändigt. Det krävs också teoretisk och praktisk erfarenhet 

av umgänget med hästen. Eget ridande är nyckeln till hur sjukgymnasten kan använda hästens 

rörelseutbud och samvaro med hästen i behandling av patienter (Arbin, 1994). 
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3.10 Hästen som ett behandlingsredskap 

Hästen används som terapeutiskt redskap genom sina rörelser. Inom hippoterapi används hästen 

framför allt som redskap för rörelsestimulering, med hippoterapin utnyttjar man även hästens andra 

möjligheter att inverka på patienten då man strävar efter en totalbehandling av hela människan. 

Detta gäller inte minst i behandling av barn med Cerebral Pares. I gångarten skritt överför hästen 

flerdimensionella rörelseimpulser till ryttaren. Sjukgymnasten/ terapeuten får härigenom en 

möjlighet till en hårfin rörelsebehandling: neuromotorisk stimulering för den patient som rider på 

hästen: upprättande och huvudkontroll, symmetri o skulderblad och armar, upprättande och rotation 

av bålet, symmetrisk belastning av bäckenet, abduktion och extension av benen, jämviktsreaktioner 

och balans, förbättrad andning, munmotorik, träna varseblivning, koncentration, koordination, 

sociala kontakter, självkänsla, självförtroende, mod, vilja samt motivation (Arbin, 1994). 

 

3.11 Kontakten med hästens kropp medför sensomotoriska impulser 

Rums och lägesuppfattning påverkas liksom rörelsekänslan, tryck och mottryck mellan den på 

hästen sittande ryttaren och hästens rygg och sidor, värmen från hästen (hästens temperatur är 1 

grad högre än hos människan), känslan av hästens hårrem och man, samvaro med hästen som 

individ påverkar slutligen ryttaren psykosocialt. Dessa egenskaper hos hästen kan användas av 

sjukgymnast/terapeut var och en för sig eller tillsammmans, allt efter patientens behov av 

rörelseträning av basfunktioner eller av psykosocial träning (Arbin, 1994). 

 

3.12 Handikappridning i Sverige 

Enligt Lagga (2009) är handikappridning den största handikappsporten i Sverige. Kontakt med 

hästar är inte bara fysisk träning utan också ett viktigt socialt och psykiskt sammanhang. Att skritta 

skulle man kunna jämföra med människans sätt att gå, hjärnan blir stimulerad på olika sätt. Hästens 

rörelser aktiverar en stor del av människans muskelgrupper, och det är även många neurologiska 

funktioner som börjar arbeta bättre. Terapiridning kan användas som en terapiform för att behandla 

autistiska barn. Det finns vetenskapliga bevis på att till och med deras tal blir bättre tack vare hjälp 

av terapiridningen. Svenska ridsportsförbundet (2010) tar upp att det finns olika medlemsklubbar 

med stor handikappverksamhet, ca 4000 ryttare med funktionshinder får möjlighet med hjälpa av 

ridning en meningsfull fritids sysselsättning. 
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4 Resultat 
Syftet med studien var att få utökade kunskaper om hur ridterapi som behandlingsform fungerar för 

personer med olika funktionshinder. I resultatavsnittet presenteras därmed en sammanställning av 

de intervjuer och valda artiklar och litteratur i löpande text under följande fem frågekategorier: 

 

• Bakgrund 

• Fysiska och psykiska effekter av ridterapi 

• Hästens kunskap/ utförande 

• Utförande av en ridlektion 

• Användning av ridterapi 

 

 

4.1 Bakgrund 

Alla tre som blev intervjuade var kvinnor i olika åldrar. De arbetar på olika ridskolor runt om i 

Värmland. Gunilla var den som hade utbildning som ridinstruktör, Marita samt Astrid var inte 

utbildade men de hade lång erfarenhet av hästar samt god hästkunskap. På de ridskolor där Marita 

och Astrid arbetade fick eleverna själva finansiera sina ridterapilektioner. Ridskolan där Gunilla 

arbetade fick gruppboendet eller särskolan finansiera ridterapilektionerna. Gunillas ridskola, samt 

Maritas ridskola, hade kontakt med ett gruppboende samt särskola. Eleverna får själva kontakta 

ridskolan om de vill börja använda sig av ridterapi. Marita påpekar att även skolan, kommunen samt 

gruppboendet uppmuntrar eleverna till ridterapi.  Astrid påpekar också att det är föräldrarna som 

uppmuntrar sina barn. Murphy, et al. (2008) redovisar att ridterapi är en behandlingsform som 

används av sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder, psykoterapeuter samt ridlärare som är 

utbildad inom hippoterapin. Terapeuten använder hästen som en behandlingsform och i ett försök 

till att få individen att svara på de terapeutiska effekterna av hippoterapi. 

 

4.2 Fysiska och psykiska effekter av ridterapi 

Marita, Astrid samt Gunilla menade att ryttarna får bättre balans. Alla tre påpekade även att ryttarna 

blir lugna och förbättrar sin ridning. Detta belyser bland annat följande två citat. 

 

”Det är bra för dem att ha umgänge med ett djur, samt att de blir stolta när de klarar av att 

handskas med ett stort djur som en häst är och på så sätt stärks självkänslan och självförtroende. 

Jag tycker att det inte spelar någon roll vad de har för funktionshinder så länge de tycker att det är 

roligt med ridterapi” (Marita). 
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”Jag tycker att det var svårt att uttrycka mig, på grund av att man inte vet vad de gravt 

funktionshindrade tycker eftersom att de inte kan för medla sig. Men jag kan se att de som inte är så 

gravt funktionshindrade tycker att det är roligt att använda sig av ridterapi” (Gunilla). 

 

Murphy, et al. (2008) påvisar att hippoterapi hjälper funktionshindrade att förbättra sina kroppsliga 

funktioner och att forskningen i ämnet framhäver vikten av fysiska och psykiska fördelar som 

kommer med hjälp av hippoterapi. De fysiska effekterna av hippoterapi som redovisas är förbättring 

inom balans, styrka, samordning, koordination, kroppshållning, gångstil och sensorisk bearbetning. 

De psykologiska effekterna har positiv inverkan på självförtroende, självkänsla, motivation, 

tidsuppfattning, koncentration, intresse för lärande och verbala färdigheter. Det framkom att när 

hästen var i rörelse kombinerades dessa rytmiska rörelser med värmen från hästens kropp. De 

intervjuade anser att hippoterapi ger ett positivt resultat genom att det stärker individen, de får bättre 

självkänsla, självförtroende, balans samt att ryttarena blev mer glada av sig efter att de har använt 

hippoterpi. Murphy, et al. (2008) påvisar att de fysiska fördelarna visade sig vara förbättrad muskel 

symmetri, bättre balans, gångstil, bättre luftvägar samt tal. Psykosociala fördelar med hippoterapi är 

förbättrad självbild, locous of control. 

4.3 Hästens egenskaper 

Marita, Astrid och Gunilla betonar vikten av att hästen ska vara lugn, stabil, tålig, trafiksäker, samt 

viktbärande. Detta styrker Arbin, (1994) i sitt påstående att en terapihäst måste vara stabil, psykiskt, 

ärlig välutbildad med jämn och bra gång, hästens psyke och temperament är viktigt. Detta belyser 

bland annat följande tre citat från de intervjuade. 

 

”Jag använder mig bara av små ponnyer som terapihästar, för att jag tycker att det är lättare att få 

en liten häst att lyssna än en stor häst, samt att jag tycker att ponnyer är bra terapihästar för barn.  

Jag matchar ryttare och häst genom att ryttaren hittar sig favorit häst och vad jag tycker är bäst för 

ryttaren” (Astrid). 

 

”Jag tycker att de bästa terapihästarna är islandshästar och fjordingar, och jag matchar ryttare 

och häst genom att om ryttaren är livlig så får de rida en lugn häst, samt om det är en lugn ryttare 

så matchas den med en häst som är känslig” (Marita). 

 

”Jag använder mig av medelstora hästar och jag matchar ryttare och häst genom storlek på 

individen, hur långa de är och beroende på kroppsvikt, jag använder mig också av longering som 

en behandlingsform” (Gunilla). 
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Arbin, (1994) tar upp att hästen måste även vara van vid rullstolar, uppsittningsramper samt andra 

kanske främmande föremål för hästen. Hästen behöver även vara van vid och tolerera ryttare med 

dålig balans, samt att ryttaren viftar och svänger med armar och att det tjoas och skriks. Det krävs 

också praktisk samt teoretisk erfarenhet av umgänget med hästen för ridläraren. Ridläraren måste ha 

kunskap om relation mellan levnadsår, utvecklingsålder samt motorisk ålder hos ryttaren för att 

kunna anpassa ridningen så att den ger största möjliga terapeutiska inverkan på ryttaren. Att 

ridläraren rider själv är nyckeln till hur sjukgymnasten kan använda hästens rörelseutbud samt 

samvaro med hästen i behandling av klienterna. I skritt används hästen som medlare och leds av en 

ridlärare. Individen påverkar inte hästen men påverkas av hästens rörelser. Två viktiga inslag som 

finns i hippoterapin är en gränsle position över hästens rygg och rytmiska rörelser. Hippoterapi 

påverkar också individens psykiska välmående. Att få ha kontak med ett stort djur som en häst har 

en stor inverkan på människor, till exempel att en häst ger sitt godkännande att ha honom/ henne 

som sin ryttare (Lechner, et al. 2007). 

4.4 Ridlektionen 

”Mina ridterapilektioner är 30 minuter eller längre och jag planerar mina ridlektioner i tre olika 

steg. Det första steget är uppvärmning och repetition av föregående ridlektion, steg två är ny 

övning samt steg tre är avslutning och repetition av det första steget om det behövs. Det beror på 

ryttaren och jag använder mig inte av assistenter under ridterapilektionen” (Marita). 

 

”Mina ridterpailektioner är 30 minuter eller längre och jag  planerar mina ridlektion ute i skogen, 

de får rida ute på olika turer i skogen, samt finns det ett önskemål så är det bara att lägga fram det 

och jag använder mig av föräldrarna under mina ridterapilektioner” (Astrid). 

 

”Mina ridterapilektioner är 15 minuter eller 30 minuter och jag planerar mina ridlektioner efter 

ryttarens förmåga och använder mig av assistenter under mina ridterapilektioner” (Gunilla). 

 

Murphy, et al. (2008) Styrker att hippoterapin var designad efter varje barn som deltog och  

ridlektionen individualiserades efter barnens behov. Individer som använder sig av hippoterapi 

brukar rida 60 minuter en gång i veckan samt att det brukar vara i ett visst antal månader. Under 

ridlektionen hade barn stöd av två psykoterapeuter och en ridlärare som var utbildad inom 

hippoterapin. Hippoterapiterapeuterna kunde se positiv effekt för de barn som deltog. 

 

 De individer som har neurofysiologiska funktionshinder får hjälp med att stabilisera sitt bäcken, 

ryggrad, normalisering av sina muskler samt att utveckla en mer symmetrisk, kontrollerande huvud- 

samt bålkroppshållning (William, et al.2003). 
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4.5 Användning av ridterapi 

”Om organisationer rekommenderar handikappridning så kommer fler att använda sig av det som 

en behandlingsform” (Marita). 

 

”Det borde informeras om att handikappridning förekommer och att det finns som en 

behandlingsform som erbjuds, och att de skulle finnas många som skulle kunna ha nytta av 

ridterapi om de vet om att det finns. Ridterapi ger ett positivt resultat samt att ryttarna själva tycker 

att det mår bättre av ridterapi” (Astrid). 

 

Alla tre som intervjuades upplever att ridterapi ger ett positivt resultat genom att ryttarna blir glada, 

samt att de får bättre balans, kroppsuppfattning, självförtroende och självkänsla. 

Handikappridlärare kan se positivt resultat av handikappridning (Murphy, et al. 2008). 

Funktionshindrade barn visar motoriska förbättringar efter att de har använt sig av 

handikappridning, samt att handikappridning bland annat påverkar andning, tal samt språk 

(William, et al.2003). Handikappridning är en behandlingsform som har visat sig ha effekt vid en 

rad olika funktionshinder och sjukdomstillstånd, bland annat stroke, MS, CP, ryggsmärtor, autism 

samt psykiska störningar (Silfverberg, 2008). 

5 Sammanfattning och diskussion 
Syftet med denna studie var att få utökad kunskap om hur ridterapeuterna upplever att ridterapi 

fungerar som behandlingsform för personer med olika funktionshinder. Studien har fokuserat på ett 

begränsat urval av frågekategorier och det är bara utifrån analyserna av dessa kategorier som den 

här studien kan uttala sig. Det var inte svårt att få tag på intervjupersoner, de ville väldigt gärna 

prata om ridterapi, förmodligen för att det inte är många som frågar och har funderingar angående 

handikappridning. En fördel med att använda sig av intervjuer är att man får träffa personen som 

ska intervjuas och det är lättare att få ut den information som behövs. Intervjufrågorna var samma  

till de som blev intervjuade, eftersom det var deras uppfattning på de olika ridskolorna som skulle 

fram, samt att likheter och skillnader kommer fram när man ställer samma frågor till 

intervjupersonerna och man får ett djup i sina intervjuer som inte kommer fram om enkäter hade 

används i stället. 

 

Denna studie har belyst syftet genom att de intervjuer som genomförts samt genom presentationen 

av litteratur om ämnet ridterapi. Många gånger när man hör ordet ridterapi eller handikappridning 

tänker man på barn och fysiska funktionshinder. Detta stämmer inte, utan behandlingen sträcker sig 

från små barn till äldre och behandlingen är till stor del fokuserat på väl de psykosociala som de 
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fysiska funktionerna. Samtliga respondenter svarade inte helt lika på frågorna under intervjun. De 

flesta som arbetar med hippoterpi har ett eget intresse av hästar och ridning vilket gör att de i 

grunden är positiva till hästen och dess miljö. Det kan också vara svårt att få fram vad eller om det 

finns något som är negativt med ridterapi. Det som kan vara negativt med ridterapi är de risker med 

att det är en häst som är behandlingsredskapet. Även om hästen är lugn och snäll så vet man aldrig 

om de kan bli skrämda för något och springa i väg, även om hästen inte gör det så vet man ändå 

aldrig. De tillfrågade ridlärarna ansåg att ridterapi är en behandlingsform med många positiva 

behandlingseffekter, där man kan stärka personens självkänsla samt självförtroende. Att kunna klara 

av ett så stort djur som hästen, samtidigt som man kan träna sina fysiska funktioner visar på 

bredden av ridterapins effekter. 

 

I resultatets första kategori; Bakgrund framkom det att det bara är en som är utbildad till ridlärare, 

men som inte är utbildad inom ridterapi. På en av ridklubbarna fick eleverna sina ridterapilektioner 

finansierade men inte på de andra två. Detta är på grund av att den ridklubben har samarbete med 

särskolor samt gruppboende, vilka finansierar deras ridterapilektioner. Det fanns en ridklubb till 

som hade samarbete med ett gruppboende men eleverna fick själva betala sina ridlektioner. Jag 

misstänker att detta är för att, på de ridklubbar som eleverna själv fick betala sina ridterapilektioner, 

inte har något samarbete med någon organisation eller att de inte har ekonomi till att låta eleverna få 

sina ridlektioner betalda. På alla ridskolor så får de själva kontakta ridklubben om de vill börja 

använda sig av ridterapi. Jag misstänker att det är på grund av att det inte är många som vet om att 

ridterapi finns som en behandlingsform för barn och vuxna som är i behov av det. 

 

I resultatets andra kategori; Fysiska och psykiska effekter av ridterapi framkom det att det finns 

både fysiska och psykiska effekter av ridterapi såsom bättre balans, koordination samt bättre 

självförtroende och självkännedom, detta påvisas i Macauley & Gutierrez, (2004) artikel. Jag 

misstänker att eleverna inte är medvetna om att när de använder sig av ridterapi tränar hela kroppen, 

de tränar på vissa saker utan att veta om det. Till exempel bara genom att sitta på en häst i skritt så  

tränas balansen. På de olika ridskolorna hade de olika svar på vad eleverna blev bättre på när de 

använde sig av ridterapi. Ridläraren tyckte att det var svårt att säga om de var en fungerande 

behandlingsform för individer med gravt handikapp, på grund av att de inte kan förmedla sig samt 

att inte deras assistenter kan säga om det fungerar eller ej. På de individer som är funktionshindrade 

men som kan förmedla sig såg de en förändring när de började använda sig av ridterapi. De blev 

gladare samt att de förbättrade sin ridning. En annan ridlärare tyckte att det inte spelade någon roll 

vad individerna har för handikapp, bara de tycker att det är roligt att rida. Det är intressant att ett en 

häst kan påverka en individ så att de mår bättre både fysiskt samt psykiskt, av att använda sig av det 

som en behandlingsform. Bara att få handskas med ett sådant stort djur som en häst är, samt att 
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hästen godkänner ryttaren, gör att individerna får bättre självförtroende och självkänsla. Det är 

intressant att en häst kan påverka en människa både fysiskt och psykiskt genom att man rider och 

umgås med en häst. 

 

I resultatets tredje kategori; hästens kunskap/ utförande framkom det att hästen ska vara lugn samt 

stabil och inte bli rädd för höga ljud eller bilar som åker förbi. Hästen ska också kunna ha bära upp 

en obalanserad ryttare, en obalanserad ryttare väger 10 % mer än en välbalanserad ryttare, vilket 

kan medföra att hästen kan få ont i ryggen om de inte orkar bära upp en ryttare med dålig balans. 

Det framkom även hur de går tillväga för att matcha häst och ryttare ( Arbin, 1994). En ridlärare 

matchar ryttare och häst genom att, om ryttaren är livlig så får de rida på en lugn häst, samt om de 

är en lugn ryttare får de rida på en känslig häst. Men hästarna måste vara lugn av sig i vilket fall 

som helst. En ridlärare tycket att vissa hästraser passar bättre till handikappridning än vissa andra. 

Det framkom också att ridlärarna matchade häst och ryttare på olika sätt. Det förekommer olika 

former av ridterapi som en behandlingsform, till exempel voltige eller tömkörning samt 

bakomsittande ryttare. Det var bara en ridskola som använde sig av voltige som en behandlingsform 

under sina ridterapilektioner. Det är intressant att man kan använda sig av olika behandlingsformer 

inom hippoterapi ridning för att individen ska kunna lära sig rida bättre samt att de även påvekar på 

ett positivt sätt. 

 

I resultatets fjärde kategori; Utförande av en ridlektion framkom det att ridlärarna planerade sina 

ridlektioner på olika sätt samt att deras ridlektioner varande olika länge beroende på hur mycket 

ryttaren orkade rida. Blev de fort trötta så fick de inte rida längre än 15 minuter. En ridlärare 

planerade sina ridterapilektioner i tre olika steg, medans en annan ridlärare hade sina 

ridterapilektioner ute i skogen året runt i stället för att rida inomhus. En annan ridlärare planerade 

sina lektioner utifrån ryttarens förmåga. Det framkom även att två av ridlärarna använde sig av 

assistenter eller föräldrar som var med och gick bredvid hästen under ridterapilektionerna. Jag 

misstänker att de som använder sig av ridterapi som en behandlingsform och som kan rida längre än  

45 minuter inte får rida längre, på grund av att det kostar pengar för ridskolorna att undvara en 

ridlärare. 

 

I resultatets femte kategori; Användning av ridterapi framkom det att ridskolorna inte tycker att de 

är tillräckligt med personer som använder sig av ridterapi som en behandlingsform. Detta för att de 

inte tror att det är en behandlingsform som många vet om att den finnas att använda sig av, samt 

erbjuds. En ridlärare tycker att det informeras dåligt om att ridterapi finns och att det är en 

fungerande terapiform. Det framkom också att alla ridlärarna tyckte att ridterapi ger ett positiv 

resultat för de som använder sig av det som behandlingsform. Detta genom att de får bättre balans, 



18 

 

koordination, kroppsuppfattning, självförtroende och självkännedom. 

 

Det finns likheter och skillnader mellan de olika ridskolorna men det gör inte att den ena är bättre 

än den andra, utan det gör att de använder sig av de saker som fungerar bäst för dem under 

ridterapilektionerna. Det som man kan påpeka, som är negativt, är att eleverna själva får finansiera 

sina ridterapilektioner på två av ridskolorna. Är ridterapi tillräckligt utvecklat för att andra 

organisationer ska kunna veta om att det finns som en behandlingsform för funktionshindrade 

individer. Ridterapi är inte tillräckligt utvecklat i Sverige eftersom att det inte är många som vet om 

att det finns och det är inte många som vet vad det är för behandlingsform. Skulle människor veta 

att det fanns som en behandlingsform, samt att de skulle veta ridterapins effekter skulle mer 

använda sig av det. Det är svårt för ridterapin att slå igenom ordentligt i Sverige för att det inte finns 

någon som gör direkt reklam för det. Inte bara för individer med funktionshinder utan det kan även 

användas till individer med ryggont, personlighetsstörningar, strokepateinter. Ridterapi är en 

behandlingsform som kan användas till olika slags problem som en människa kanske har, vilket gör 

det till en behandlingsform som borde flyttas fram mer. 

 

Under tiden som jag letade efter ridlärare som arbetar med ridterapi, så har tankar om det inte finns 

någon gemensam kanal där ridlärare och andra yrkeskategorier kan utbyta erfarenheter inför 

framtida utveckling inom ridterapi uppkommit. De ridlärare jag har pratat med har inte haft någon 

kontakt med andra ridlärare som arbetar med ridterapi. Detta är synd då mycket information och 

idéer kan gå förlorade. Kanske skulle man där kunna finna olika mönster från till exempel en 

specifik patientgrupp på vad som fungerar och inte fungerar.  För att framtida studier ska kunna 

säkra ridterapins effekter behöver det göras större studier på vad ridlärare anser, samt vad 

patienterna anser att ridterapi ger dem. Man bör även göra en utvärdering av de 

bedömningsinstrument som används inom ridterapi. Men författarens intresse för ridterapi har inte 

minskat, utan snarare ökat och det är därför det finns en förhoppning att fler studier i ridterapi, ur ett 

arbetsterapeutiskt perspektiv, kommer att göras.Denna studie kan vara av intresse för de som jobbar 

inom socialt arbete eller där det finns möjlighet att använda hästen som ett behandlingsredskap för 

funktionshindrade individer. 
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Bilaga 1  
 

Intervjufrågor om ridterapi 

 

 

1. Skulle du kunna presentera dig och berätta lite om dig själv? 

2. Skulle du kunna berätta om hur länge verksamheten har funnits i Karlstad? Vem tog iniative till 

att starta handikappridningen här och vem/vilka har utarbetat verksamheten? 

3. Finansiera eleverna själva ridterapilektionen eller är det någon annan organisation som gör det? 

4. Har ni kontakt med någon speciell enhet som psykiatrin, vårdomsorgen? 

5 . Hur kommer man i kontakt med er om man behöver hjälp med ridterapi? 

6. Tycker du utifrån dina egna erfarenheter att det finns effekter av ridterapi både fysiskt och 

psykiskt? 

7. Skulle du kunna berätta utifrån egna upplevelser varför ridterapi är en så pass framgångsrikt? 

8. Tycker du utifrån dina egna erfarenheter att behandlingen fungerar bättre eller sämre på olika 

patientgrupper? 

9.  Utifrån dina egna erfarenheter vilka uppmuntrar patienterna till ridterapi? 

10. Anser du utifrån dina egna erfarenheter att ridterapi är en fungerande terapiform? 

11. Hur är hästarna utbildade och hur ska den idealiska terapihästen vara? 

12. Utifrån egna erfarenheter hur går du tillväga när du ska matcha häst och ryttare? 

13. Skulle du kunna berätta vilken typ av behandlingsform som du använder dig av under 

ridlektionen? Använder du dig av voltige som en behandlingsform och utövas tömkörning som en 

del av behandlingsformen? Vilken behandlingsform anser du vara mer effektiv utifrån dina egna 

erfarenheter? 

14.  Utifrån egna upplevelser hur brukar du planera din ridlektion? 

15. Hur många består ditt terapi team av under lektionerna? Är det olika från gång till gång? 

16. Hur länge håller din ridlektion på? Är det olika från patient till patient? 

17.  Utifrån egna upplevelser tycker du att många här på ridskolan som använder sig av ridterapi? 

18. Kan du berätta utifrån egna erfarenheter om du upplever att det blir positiv resultat för de som 

använder sig av ridterapi? 

 

 


