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SAMMANFATTNING 

Självdestruktivt beteende hos ungdomspopulationen ett svårbehandlat problem och tre till fyra 

gånger så vanligt hos flickor som hos pojkar. På ett behandlingshem i Bergslagen för unga 

kvinnor med självdestruktivt beteende, har man påfallande goda resultat. Förutom kognitiv 

psykoterapi i grupp och enskilt, erbjuds de unga kvinnorna hästassisterad terapi. 

Denna uppsats har som syfte att fördjupa kunskapen om vad hästassisterad terapi är samt vad 

terapeut och patient upplever som verksamt med ridningen. Metoden är dels en begränsad 

litteraturstudie, dels en kvalitativ undersökning på det aktuella behandlingshemmet där 

föreståndare och patienter intervjuas. 

Studien ger vid handen att hästassisterad terapi är en form av Animal Assisted Therapy 

(AAT) då den, som all annan AAT innebär interaktion mellan patient och ett utbildat djur 

tillsammans med sin skötare, med målet att underlätta patientens utveckling mot terapeutiska 

mål. 

Författaren visar på att terapeuten når mål som annars kan vara svåra att nå: Man når kroppen 

med dess reservoar av minnen, alliansen stärks, och det är ett effektivt sätt att arbeta med 

medveten närvaro. Subjektivt upplevda effekter hos patienterna är bland annat glädje, lugn, 

stolthet, självförtroende och framtidstro. Patienterna rapporterar att den hästassisterade terapin 

frigör tankarna och underlättar samtalet samt att närheten till, och gemenskapen med hästen är 

en viktig beståndsdel. 

Det finns behov av vidare forskning som värderar insatser som hästassisterad terapi och tar i 

beaktning den subjektiva upplevelsen av sådan behandling. 
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Bakgrund: 

Självskadebeteende betraktas internationellt som ett symptom och inte som en sjukdom. 

Socialstyrelsen konstaterar att inget av de två förhärskande psykiatriska diagnossystemen 

DSM-IV eller ICD-10 innehåller någon sådan kategori (Socialstyrelsen, 2004). DSM-IV 

presenterar självskadehandlingar som ett symtom i borderline personlighetsstörning, 

rörelsestereoptyper hos barn och ungdomar samt tricotillomani (hårutdragning) (American 

Psychiatric Association, 2002). Det finns ingen tydlig definition för självskadebeteende, men 

förenklat uttryckt handlar det om att människor tillfogar sig själva fysiska skador, eller lever 

på ett självdestruktivt sätt. Socialstyrelsen rapporterar: 

”Det finns få relevanta studier som belyser förekomst av självskadande beteenden 

i ungdomspopulationen. Uppgifter varierar mellan cirka 3 och 7 procent. 

I den högre siffran är då självmordshandlingar medtagna. I de europeiska 

studierna är beteendet tre till fyra gånger så vanligt hos flickor som hos 

pojkar” (Socialstyrelsen, 2004, s. 16). 

 Det finns olika förklaringar till varför vissa skadar sig själva, men ytterst handlar det om att 

hantera övermäktiga känslor (Frenberg, 2010). 

Inför de unga kvinnor som drabbas står samhället ofta handfallet. Svårigheterna är stora att 

hamna rätt inom vårdapparaten, och de unga kvinnorna hinner ofta avverka behandlingshem 

efter behandlingshem utan att kunna bryta sitt självdestruktiva beteende. Det behandlingshem 

jag besökt i Bergslagen har kunnat visa att 64 % av de hittills 110 kvinnor som genomgått 

behandling återvänt till ett normalt liv (Stigfur, 2010). Hemmet arbetar med unga kvinnor 

med självskadeproblematik. Kvinnorna erbjuds förutom kognitiv psykoterapi enskilt och i 

grupp hästassisterad terapi. Behandlingsresultaten är påfallande goda, varför jag intresserat 

mig för ridningens roll i behandlingen, och har valt detta som ämne. 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att förvärva en fördjupad kunskap om hästassisterad terapi samt vad 

terapeut och patienter uppfattar som verksamt i ridningen. 

Frågeställning 

 Vad är hästassisterad terapi och vilken evidens finns? 
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 På vilket sätt används hästassisterad terapi som komplement till kognitiv psykoterapi 

vid behandlingshemmet för unga kvinnor med självdestruktivt beteende? 

 Vad upplever patienterna att den hästassisterade terapin har för effekt? 

 Vad uppfattar terapeuten vara den verksamma beståndsdelen i ridterapin? 

 Vilka mål når man som kognitiv psykoterapeut i den hästassisterade terapin, som man 

inte når i konventionell samtalsterapi? 

Metod 

Uppsatsen bygger på såväl litteraturstudium som en kvalitativ undersökning med intervjuer. 

Vid val av litteratur har jag inriktat mig på engelska och amerikanska studier. Svensk litteratur 

på området är begränsad under det att forskningen kommit längre i den anglosaxiska världen. 

Litteraturstudien behandlar generella frågor om relationen mellan människa och djur, liksom 

specifika frågor om användning av djur i terapier samt i synnerhet ridterapi och begrepp som 

AAT, Hippotherapy och Equine therapy.  

Jag har vid sökning av litteratur använt mig av sökmotorerna Libris, Google samt Psych-info. 

Sökord har varit ”Animal Assisted Therapy”, ”AAT”, ”Hippotherapy”, ”Ridterapi”, 

”Hästassisterad terapi”, ”självskadebeteende”, och ”självdestruktivt beteende”. Utifrån dessa 

sökningar valde jag litteratur som jag uppfattade relevant och relativt färsk. Via Google har 

jag funnit länkar till internationella organisationer som varit relevanta för denna uppsats syfte. 

Undersökningsgrupp/urval, instrument och procedur. 
För att besvara mina frågor, hade jag önskat intervjua alla nu inskrivna patienter under 

behandling på hemmet som (1) får hästassisterad terapi, (2) är i psykiskt skick att bli 

intervjuade. Jag bad även om att få intervjua föreståndaren i syfte att få veta mer om deras 

arbete, samt få hennes syn på vad det är i kontakten med hästar som har en god effekt på 

behandlingen. 

Inför intervjuerna upprättade jag två intervjuguider; en för patienterna, och en för 

föreståndaren (se bilagor). Vidare fick patienterna innan intervjuerna ett brev som 

informerade om samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (se bilaga). Om samtliga patienter kunnat delta hade studien blivit för 

omfattande. Det hela löste sig därigenom att det antal patienter som uppfyllde 

urvalskriterierna endast uppgick till två (på grund av sträng vinter med begränsade 

möjligheter att rida).  
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Intervjuerna på behandlingshemmet genomfördes den 11 mars 2010. Först intervjuades 

föreståndaren, därefter de två av hennes patienter som uppfyllde kriterierna för studien. Då 

ingen av patienterna ville vara ensam med mig, fanns föreståndaren med i rummet under 

intervjuerna, och gjorde vid ett par tillfällen inlägg då hon tillfrågades av patienterna. 

Intervjuerna med kvinnorna bandades och transkriberades ordagrant, och betonade ord 

markeras med VERSALER. Pauser samt olika känslouttryck markeras i den löpande texten 

med snedstreck. Exempelvis:  /skrattar/. Då intervjupersonerna har utlovats anonymitet, är 

deras namn fingerade. Vid min tolkning och analys av de transkriberade intervjuerna med 

patienterna har jag valt att sortera resultatet i tre teman: Upplevda effekter, Hästens 

roll/djurens värde och verksamma beståndsdelar. 

Intervjun med föreståndaren har även den transkriberats, dock inte med samma krav på 

ordagrannhet då syftet är deskriptivt – att kunna beskriva verksamheten och föreståndarens 

syn på vad som är verksamt. Jag har inte heller markerat känslouttryck som i intervjuerna med 

de unga kvinnorna.  

 

Etiska överväganden 
Uppsatsarbetet följer de forskningsetiska riktlinjer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning som fastslagits av vetenskapsrådet, avseende informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Föreståndaren för behandlingshemmet har godkänt studien och samtliga deltagare har 

informerats om att deltagandet är frivilligt och att konfidentialitet utlovas (se bilaga). 

Intervjuaren hade inte någon koppling till patienternas vårdsituation, och sålunda inte någon 

påverkan på denna. 

Några nedslag i tidigare forskning och litteratur 

Djur och terapi – en historisk återblick 

Inte minst den filosofiska litteraturen om sambandet mellan människa och djur är omfattande 

(Chandler, 2005; Fine, 2000). Redan på 1600-talet beskriver John Locke hur djur kan hjälpa 

barn att utveckla empati och ansvar. Litteraturen ger vidare exempel på hur kväkare i England 

år 1792 använder djur på en gård för att behandla mentalpatienter och med djurens hjälp bryta 

deras isolering och inbundenhet (Baun & McCabe, 2000). Baun & McCabe har flera exempel 
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till slutet av 1800-talet. Med psykofarmakas intåg sker en märkbar förändring och exemplen 

på användandet av djur i vården försvinner ur den vetenskapliga litteraturen för att återinträda 

på 1940-talet. Aubrey Fine beskriver hur Amerikansk militär 1942 börjar använda husdjur vid 

konvalescensen av krigsveteraner (Fine, 2000). En viktig förändring sker på 1960-talet då en 

barnpsykolog, Boris Levinson, myntade begreppet ”pet therapist” syftande på sin hund, 

Jingles, som deltog i hans terapeutiska arbete. I och med detta ökade intresset bland forskare 

och kliniker för effekterna av samspel mellan människa och djur. Samtidigt började man 

intressera sig för djuret som en partner i terapin snarare än ett verktyg man utnyttjar (Zamir, 

2006). Till denna utveckling har troligtvis Peter Singers bok Animal Liberation bidragit 

(Singer, 1977). 

På senare tid har Alan Beck, chef för ”Center for Applied Ethology and Human-Interaction” 

vid ”the Veterinarian Centre at Purdue University” tillsammans med Aaron Katcher, psykiater 

och lärare vid University of Pennsylvania, bidragit till en professionell förståelse av bandet 

mellan människa och djur. De lägger fram forskningsresultat som stödjer deras tes om bandet 

mellan människa och djur, och om hur djur kan integreras i terapi med människor. 

Därigenom, menar de, kan man nå resultat som annars varit svåra att nå (Beck & Katcher, 

1996). 

Animal assisted therapy (AAT) 
The Delta Society, USA är en icke-vinstdrivande organisation med mottot – ”Improving 

human health through service and therapy animals” (The Delta Society, 2010). De har en 

definition av animal assisted therapy (AAT) som i litteraturen verkar vedertagen. Man fastslår 

att AAT är intentionell och terapeutisk.  Därutöver hävdar man att: 

 Djuret måste klara de kriterier som behövs för att uppnå det terapeutiska målet. 

 Djuret är en nödvändig del av behandlingen. 

 Terapin bedrivs av en kvalificerad kliniker. 

 Den terapeutiska intentionen inkluderar fysiska, sociala, emotionella eller kognitiva 

mål. 

 Terapin kan ske i grupp eller individuellt. 

 All behandling ska dokumenteras och utvärderas. 

(The Delta Society, 2010). 

Enligt The Delta Society görs ingen skillnad på vilken typ av djur som används. Så länge 

ovanstående kriterier uppfylls är det AAT - om så det är en hamster som är partner i terapin. 
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Ytterligare en definition av AAT återfinns i en artikel där Barker & Dawson skriver att AAT 

innebär ”interaktion mellan patienter och ett utbildat djur tillsammans med sin skötare, med 

målet att underlätta patientens utveckling mot terapeutiska mål” (min översättning, Barker & 

Dawson, 1998). Av litteraturgenomgången står det klart att AAT undantagslöst uppfattas som 

ett komplement till redan existerande terapiformer. Det är viktigt att terapeuten är trygg i sin 

terapiform innan man går vidare med AAT (Chandler, 2005; Fine, 2000). 

AAT och kognitiv psykoterapi 
Mary Louise Cole, hävdar att kognitiv terapi lämpar sig väl för att kompletteras med AAT. Ett 

djur kan hjälpa terapeuten att hitta patientens maladaptiva scheman och regler. Tillsammans 

med klienten kan terapeuten på ett kollaborativt sätt utveckla beteendeexperiment med djuret 

inblandat. En patient som har uppfattningen att hon inte kan låta bestämd, kan exempelvis få 

ropa in ett djur, eller låta djuret genomföra saker på patientens kommando. Kognitiv 

omattribuering kan underlättas genom att exponera klienten, tillsammans med djuret, för en 

situation som liknar något svårt hon varit med om – som att känna sig misslyckad när hon 

försökt vara bestämd. Att tillsammans med djuret öva på ett mer effektivt sätt att vara 

bestämd kan få klienten att uppleva framgång och uppmuntra vidare reflektion kring detta. 

Målet är, som vid all annan kognitiv terapi, att utveckla nya färdigheter och få en mer 

realistisk och rättvis syn på sig själv (Cole, 2009). 

Hippotherapy, Equine therapy, Ridterapi – några begrepp 
Det är påfallande hur många begrepp och förkortningar det finns, vilket karaktäriserar varje 

ung vetenskap. Begreppsligt slås man av de många förkortningar som florerar. I den 

anglosaxiska världen står ”Hippotherapy” för en behandlinsform där målet är att förbättra 

neuromotoriska funktioner med hjälp av en häst. ”Hippotherapy” är en ridterapi som bygger 

på idén att överföra hästens rörelser till patienten. Detta är en terapiform som erbjuds bland 

annat patienter med cerebral pares och MS (Beck A. M., The use of Animals to Benefit 

Humans: Animal-Assisted Therapy, 2000). Den skiljer sig från Equine Facilitated 

Psychotherapy (EFP) och Equine Assisted Therapy (EAT), där hästen används som redskap 

för att uppnå psykoterapeutiska mål (RDA, 2009). Jag kommer i detta arbete att använda 

begreppet hästassisterad terapi, när jag beskriver den psykoterapi som använder sig av hästen 

som ett redskap för att fördjupa terapin. Det vill säga EFP och EAT. 

AAT med häst 
Att välja just hästen som terapeutisk partner innebär aspekter som andra djur har svårt att 

erbjuda: Blotta möjligheten att få vara i ett stall tillsammans med en häst kan vara en 
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motiverande omständighet. Eftersom hästar är riddjur, erbjuder de möjligheter och 

utmaningar som få andra djur kan ge (Chandler, 2005). Chandler hävdar dessutom att hästen 

har samma sociala beteende som en människa med några undantag: 

 Hästen är ärlig, i den meningen att den inte kan dölja sina känslor. 

 Den är vanligtvis inte belastad av emotionellt bagage. 

 Den anstränger sig inte för att se bra ut, eller försöker vara något den inte är. 

Vidare innebär hästassisterad terapi att patienten åker till hästen, och inte som vid övrig AAT 

där exempelvis hunden kommer till patientens institution. Att delta i hästassisterad terapi 

innebär också att ta hand om hästen före och efter ridsessionen (Beck A. M., 2000). 

Beröring och oxytocin 
En aspekt av djurens ökade värde i det terapeutiska arbetet kan ha att göra med närhet, värme 

och beröring. Chandler beskriver i en passus djuret som ett surrogat för terapeutisk beröring. 

Beröring mellan terapeut och klient är något man i vanliga fall inte rekommenderar då det kan 

missuppfattas på en rad sätt. Dock kvarstår faktum, enligt Chandler, att det under en terapi 

finns tillfällen då en klient skulle kunna ha stor nytta av den känsla av omvårdnad som en 

villkorslös och genuin fysisk beröring kan innebära. Klienten kan krama, klappa och röra 

djuret när behov uppstår utan att behöva vara rädd att hamna i en komprometterande situation. 

Dessutom svarar djuret på beröringen, vilket exempelvis en nalle inte gör. Därigenom uppstår 

en interaktion som ytterligare kan förstärka effekterna av psykoterapin. Chandler ger ingen 

vetenskaplig förklaring till varför beröring är värdefull utan omnämner det i allmänna ordalag 

som något slags allmänmänsklig erfarenhet (Chandler, 2005).  

I senare forskning lyfter professorn i fysiologi, Kerstin Uvnäs Moberg fram hormonet 

oxytocin och dess avgörande betydelse för vårt psykiska välbefinnande (Moberg, 2009). 

Moberg visar hur detta hormon påverkar de områden i hjärnan som har betydelse för graden 

av välmående, lugn, smärtkänslighet och nivåer av stresshormoner liksom puls, blodtryck och 

aktiviteten i mag-tarmkanalen. Ämnet bildas i nervceller i hypotalamus och distribueras i 

kroppen dels via blodet, dels via oxytocinnerver. Man har också sett att oxytocinnerver når 

andra delar av hjärnan, såsom de centra som reglerar rädsla och sociala relationer. Vidare har 

oxytocinet förmåga att trigga det parasympatiska autonoma nervsystemet.  

Av intresse för denna uppsats syfte är att oxytocinet produceras främst som följd av 

vänskaplig eller kärleksfull beröring. Moberg skriver: ”Beröring visar oss att vi är trygga, att 

någon bryr sig om oss och inte minst att vi är värdefulla. Men det ger också genomgripande 
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neurofysiologiska effekter som påverkar vårt beteende och våra känslor” (Moberg, 2009, s. 

7). Värt att lägga märke till är vilken stor betydelse just oxytocinet har för anknytningen. 

Moberg redovisar en fysiologisk närhetsmodell som stämmer väl överens med Bowlbys 

(Bowlby, 1969) beskrivning av barnets anknytning till mamman. (Moberg, 2009, s. 30). 

Oxytocinutsöndring ger en omedelbar effekt, men man har också kunnat visa på 

långtidseffekter.  Blotta tanken på anknytningspersonen ger samma fysiologiska effekt som 

vore den närvarande. Moberg slår alltså fast beröringens vikt för vårt välbefinnande. Detta 

gäller även relationen människa – djur. Kontakt och beröring med djur initierar 

oxytocinsystemet på samma sätt som beröring från människa. Men även det omvända gäller: 

Hundar, kor och hästar kan bli lugnade av att få mänsklig beröring. Puls och blodtryck 

påverkas, liksom hormonet kortisol. Dessutom stiger hos hunden (den enda art som studerats) 

halten av oxytocin. Det sker alltså ett ömsesidigt utbyte i denna fysiologiska process. Som 

Moberg skriver: ”På detta plan är vi däggdjur lika.” 

 

Evidens 
Vid genomgång av litteraturen finns flera kvalitativa studier, bland annat Karl-Anton 

Forsbergs studie. Han hävdar att ridterapi har en positiv effekt framförallt vid psykisk 

rehabilitering (Forsberg, 2002). En kontrollerad studie har funnit en statistiskt signifikant 

skillnad mellan undersökt grupp och kontrollgrupp (Barker & Dawson, 1998). AAT 

påverkade ångestnivån hos alla typer av diagnoser, medan konventionell terapi enbart 

påverkade ångestnivån hos dem med affektiva störningar. Alan Beck slår fast att det finns en 

stark evidens för att interaktion med djur påverkar såväl hälsan som självkänslan men att 

litteraturen är långt ifrån samstämmig. Orsaken till detta, menar Beck, är att AAT ofta bedrivs 

av eldsjälar på frivillig basis. Därför behövs interdisciplinär forskning med kontrollerade 

studier som involverar veterinärer, biologer, psykologer och medicinare (Beck A. M., 2003).  

IAHAIO – International association of Human-Animal Interaction Organization har som 

uppgift att samla nationella organisationer i frågor kring samspel människa - djur, samt 

möjliggöra och samordna forskning inom området (IAHAIO, 2010). 

Den svenska intresseorganisationen Manimalis som ”är en fristående ideell organisation som 

verkar för att öka kännedomen om sällskapsdjurens positiva effekter för samhället och den 

enskilda människan” ingår i IAHAIO, och står sommaren 2010 som värd för den tolfte 

internationella IAHAIO-kongressen, då aktuell forskning presenteras. Bland talarna återfinns 
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Kerstin Uvnäs-Moberg som ska tala om den fysiologiska orsaken till varför människor mår 

bra av att umgås med djur och varför djur är viktiga i vården (Manimalis, 2010). 

Forskning om djurassisterad terapi i Sverige 
Det har i Sverige de senaste åren publicerats främst ett antal c-uppsatser som behandlar ämnet 

(Broström & Holtz, 2006; Boman-Andersson, 2008). De allra flesta berör ridterapi, och inte 

hästassisterad psykoterapi. Professorn i vårdetik vid Ersta Sköndal Högskola, Gunilla 

Silfverberg, publicerade en rapport 2009, där hon redovisar kunskapsläget i fråga om hästens 

och hundens funktion och betydelse för rehabilitering och prevention. Hon slår fast att de 

vetenskapliga resultaten i vårt land är mycket få. Hon skriver om hästens roll i rehabilitering: 

”Det mesta som publicerats på det området som gäller hästens funktion och betydelse i 

rehabiliteringsverksamhet består dels av beskrivningar av behandlingsprogram för ridterapi 

och mer eller mindre systematisk dokumentation av praktiska erfarenheter, dels av 

sammanfattningar och analyser av den potential som ridterapi och hästumgänge anses 

innebära för patienter med olika specifika problem”, ”Forskning som värderar insatserna är 

inte omfattande. Ingen doktorsavhandling har hittats” (Silfverberg, 2009, s. 15). Hon drar 

slutsatsen att trots bristande vetenskapligt underlag för att idag kunna göra någon bedömning 

av effekten av sådan terapi, måste en bedömning göras som inte är enbart medicinsk, utan 

även tar i beaktning människors egna erfarenheter av sådan terapi. ”Så ökar förutsättningarna 

att nå rehabiliteringens mål: att öka människors livskvalitet och förbättra deras möjligheter att 

fungera självständigt i samhällslivet” (Silfverberg, 2009, s. 23). 

Etiska perspektiv 
Nästan all litteratur jag läst, har inslag av etiska perspektiv. Särskilt beaktas vikten av en god 

djurhållning, och respekt för djurets egenart. Inte minst har Peter Singer bidragit till denna 

utveckling. Singer, idag professor vid Princeton University, New Jersey, i praktisk etik, utövar 

stort inflytande på debatten kring djurs rättigheter (Singer, 1977). Singer är 

preferensutilitarist, och menar att den handling som är rätt, är den som tillfredsställer flest 

aktörers intressen. Intresse inkluderar både behov och önskan. Om en varelse kan känna 

smärta och lust, har den också intresse att undvika smärta och uppleva lust. En varelse som 

har dessa intressen måste, enligt Singer, visas moralisk hänsyn. Sedan Singer 1975 

publicerade ”Djurens frigörelse” som kommit att kallas djurrättsrörelsens bibel argumenterar 

han mot specieism, det vill säga diskriminering av vissa varelser på grund av arttillhörighet.  
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Resultat  

Intervju med föreståndaren 

Bakgrundsinformation 

Behandlingshemmet ligger i Bergslagen och har funnits i nio år. Föreståndare är leg. 

Sjuksköterska och leg. Psykoterapeut. Man har bemanning dygnet runt och åtta anställda. 

Förutom föreståndaren finns ytterligare två sjuksköterskor. Därutöver finns en socialpedagog, 

en barnbehandlingsassitent/barnskötare, samt behandlingsassistenter. Samtliga har gått 

kognitiv orienteringsutbildning, två stycken har steg-1 kompetens i KBT. Man har också en 

konsultläkare knuten till verksamheten. 

Sedan starten har 110 patienter genomgått behandling. Samtliga är unga kvinnor från 17 år. 

Man tar emot max 8 patienter åt gången. Uppdragsgivare är kommun och landsting. 

Patienterna kommer dit på grund av LVU, socialtjänstplacering, LVM, kontraktsvård 

(strafföreläggande), HSL, LPT och LPV. Den genomsnittliga vårdtiden är sju månader. 

Ungefär 6 av 8 genomgår hästassisterad terapi. 

På vilket sätt används hästassisterad terapi som komplement till den kognitiva 

psykoterapin? 
 

Förutsättningar 

Föreståndaren berättar att det för det första krävs att patienten verkligen vill rida. En annan 

förutsättning är att man inte är allergisk mot hästar. Vidare måste patienten ha en viss förmåga 

till introspektion, och ”kan känna att det händer någonting med MIG”. Det går inte att vara i 

en fas där man lägger alla orsaker till sitt mående utanför sig själv, som ofta är fallet med 

missbrukare i början av behandlingen. 

En viktig förutsättning är hästen man rider på. Det ska vara en häst som terapeuten känner väl, 

och som terapeuten kan läsa, det vill säga, tolka dess signaler. Hästen får heller inte ha för 

mycket nerv, eller vara för känslig. ”De suger åt sig så mycket energi eller överföringar, så 

det blir svårt att läsa ut vad som händer”.  

Introduktion 

När man väl är redo för hästassisterad terapi, börjar det med att man introduceras till hästen 

och stallet. Det terapeuten då fokuserar på är bemötande; hur patienten närmar sig hästen; om 

hon tonar in eller inte, och vilka automatiska tankar som dyker upp hos patienten. Då kan man 
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tydligt se hur patienten agerar interpersonellt, fast via hästen, och härigenom får terapeuten 

material som sedan kan tas upp i terapirummet. Som hon säger: ”de som står i ett hörn och är 

rädda, de visar också ofta samma beteende i mötet med människor”. 

Steg 1 

Introduktionen pågår till dess att hon uppfattar att patienten kan stanna upp och känna efter 

vad som händer, och observera sig själv. Sedan är det dags att komma upp på hästryggen, men 

inte för att rida, utan för att bara finnas där: ”det här är inte ridning, det här handlar om att 

du ska VARA”. I den här fasen handlar mycket om att koppla bort allt sådant som har med 

prestation att göra. Tilliten till terapeuten ställs också på sin spets, då hon börjar leda hästen. 

Den här inskolningen till hästryggen tar olika lång tid, och sker på så sätt att terapeuten leder 

hästen, ofta genom skogen, samtidigt som man för öva sig i att röra sig av och an på 

hästryggen och känna efter vad som händer i kroppen. I detta skede får man blunda och lägga 

märke till dofter och ljud. Under de här mindfulnessövningarna händer det att många känslor 

kommer upp till ytan, ”kroppen minns”. Särskilt övergreppsproblematik blir tydlig. Det syns 

på så sätt att patienten inte vill sätta ner sätet, utan lutar sig framåt eller bakåt. Allt detta tas 

upp då det händer, men även senare i terapirummet. Inskolningen till hästryggen pågår till 

dess att ”det är lugnt på hästryggen. Då vet jag att de är här och nu.”. Hela tiden 

uppmärksammas samspelet mellan häst och ryttare: ”Ibland när jag haft maniker, har jag fått 

avbryta och säga ’hur mår du egentligen? Nu går det för fort i ditt huvud.’ Då går det inte att 

rida, hästen blir helt spattig.” 

Steg 2 

Nästa steg i processen är att gå in i en rundkorall (cirkulär inhägnad som vanligtvis används 

för träning av hästar) som är 18 meter i diameter. Då får patienten rida själv med terapeuten i 

mitten. Man fortsätter göra samma mindfulnessövningar som tidigare, men tar nu också med 

de fyra hörnstenarna i centrerad ridning: centrering, andning, mjuka ögon och byggklossarna 

(Swift, 2003). Nu är det väsentliga vilka tankar som dyker upp, vilka känslor som kommer 

och hur det känns i kroppen. Ofta blir det starka känslouttryck: ”det kan bli jättemycket ilska, 

det kommer upp saker. Kroppen minns på något konstigt jäkla sätt”. Det händer att patienter 

under den här fasen dissocierar. Fasen är oerhört krävande för både ryttare och häst. Hästen 

orkar sällan mer än 30 minuter.  
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Steg 3 

Sista fasen innebär att rida på stora ridbanan. Friheten blir större, liksom uppmärksamheten på 

självkänsla och självförtroende. Terapeutens roll är likadan som i de andra faserna på så sätt 

att man fortsätter mindfulnessövningar, uppmärksammar samspelet häst-ryttare, samt noterar 

tankar, känslor och kroppssensationer. Under denna fas agerar terapeuten som hejarklack för 

att förmedla en tilltro till att patienten kan och vågar, i takt med att man lägger ridbanor och 

låter patienten lyckas med allt svårare uppgifter. 

Genom samtliga steg och faser följer också ansvarstagandet för hästen före och efter ridning. 

 

Vilka mål når föreståndaren som kognitiv psykoterapeut i den hästassisterade 

terapin, som inte nås i konventionell samtalsterapi? 

 

Föreståndaren framhåller särskilt tre teman som den hästassisterade terapin tillför på ett unikt 

sätt: Kroppen, Alliansen samt Mindfulness. 

Kroppen 

”Sedan är det de här kroppsliga fenomenen. Kroppen minns, och de här bilderna, och den 

biten, kommer jag inte åt i ett rum på samma sätt.” 

”Det blir ju också en kroppslig upplevelse, men också en trygghetsgrej, ’jag sitter där jag 

sitter’. Det spelar ingen roll att det gungar lite, utan det blir nån slags känsla bara.  Och där 

kan jag ju se, att särskilt gentemot de som är osäkra, hur det här blir ganska påtagligt, när de 

hamnar där och verkligen kan sitta STILL. De flesta med psykisk ohälsa är ju hela tiden på 

väg nån annanstans, eller så backar de tillbaka men de är aldrig här och nu. Men här sitter 

de still och ÄR här och nu.” 

”Då händer det sådana saker som att de kan börja storgråta, det kan bli jättemycket ilska, det 

kommer upp saker. Kroppen minns på något konstigt jäkla sätt.” 

Alliansen 

”Här MÅSTE vi samarbeta, och det blir en ganska viktig del. Ibland är det lätt att hitta 

tilliten, ibland är det svårt. Och där kommer jag ju åt någonting. När vi går ut och de ska åka 

med på hästryggen så måste det finnas en tillit oss emellan. Och händer det saker, vilket det 

gör ibland, om någon hoppar till eller vi hamnar i något dike, så blir det också 

alliansberikande.” 
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Mindfulness 

”Sedan tycker jag väl att när det gäller mindfulness, så finns det inget som jag hittills har 

hittat som slår det här, /---/ när de sitter där på hästen så talar hästen om för mig om de är 

där eller inte.” 

Vad uppfattar föreståndaren vara den verksamma beståndsdelen i den 

hästassisterade terapin? 

Vad gäller den verksamma beståndsdelen i den hästassisterade terapin framhåller 

föreståndaren fem dimensioner: Det faktum att hästen hjälper terapeuten tolka vad som 

händer, att ridningen skapar en god allians till terapeuten, den centrerade ridningen i 

kombination med mindfulness, sättet som ridningen skapar självkänsla, samt umgänget med 

djur. 

Hästen som assistent och uttolkare av vad som händer 

Att använda sig av en häst som assistent i psykoterapi kräver inte bara att terapeuten är 

kompetent och erfaren som psykoterapeut, utan också har lång erfarenhet av hästar. Därtill 

ställer det krav på att häst och terapeut känner varandra väl, och kan läsa varandras 

kroppsspråk. 

Att umgås med hästen ger terapeuten material för samtal.  När man är uppmärksam på de 

automatiska tankar som uppstår i mötet med hästen blir det också en naturlig ingång till 

patientens inre värld. Samtidigt är terapeuten uppmärksam på hästens reaktioner: 

”,men verksamma substansen för mig är ju att jag får hjälp. Jag ser vad som händer helt 

enkelt.” 

”Precis det här samspelet: alltså vad skickar de PÅ för någonting som de inte är medvetna 

om själv i samspelet med djuret? De hjälper mig jättemycket i det, hästarna, tycker jag.” 

”Jag fokuserar på automatiska tankar – hur man tänker kring att vara hos hästen, exempelvis 

’den biter mig’ fast hästen kanske inte ens är i närheten, eller ’nu kommer den att sparkas’. 

Den här rädslan och de här föreställningarna om att det ska komma en massa fara som de 

blir utsatta för. Där har man då något att börja arbeta med – att realitetstesta de tankarna”. 

”…det som händer på hästryggen kan vi göra om till saker som händer i det dagliga livet. 

Men också det som är positivt, positiva känslor, stärka självkänslan genom att man är 

värdefull, att man gör saker som man aldrig vågat. Det är ju också en del, så vi tar inte bara 
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fasta på negativa tankar och känslor. Det tror jag är det mest fruktsamma, att man skiftar det 

där.” 

Då hästen är någon man relaterar till får den också bli vägen in i hur man relaterar 

interpersonellt: 

”Tonar man in? Är man jätterädd, eller klampar man bara på? Det blir mycket det här 

interpersonella fast det blir via djuret./---/  Och det som händer utifrån det här med att hästen 

assisterar mig, är att jag ser hur hästen reagerar. Om hästen börjar trampa och gå när den 

står på gången, eller viftar på svansen eller ruskar på huvudet, då talar hästen om för mig att 

här är det nånting som inte är bra.” 

”Eller de som står i ett hörn och är rädda, de visar också ofta samma beteende i mötet med 

människor.” 

Hästen assisterar även på det sättet att den är någon som också ska tas om hand och kräver 

ansvarstagande: 

”En del bara släpper hästen i stallet efter ridningen och går och röker, eller ringer, eller har 

ingen lust. Då är de någon annanstans. Det är ju också en observation som man sedan kan 

jobba med i terapirummet. ’Vad kommer det här sig? Att du bara släpper allt? Vad innebär 

det här? Om man gör så här mot ett djur, hur beter man sig då mot människor? Där har vi ju 

ofta de här personlighetsstörningarna, som redan är på väg någon annanstans. Innan det ens 

var slutfört. Då får man också stanna upp och säga ’stopp vart är du på väg?’, ’men vi ska 

åka hem nu för att…’ , ’Men vi är ju HÄR!’, så det är så många faktorer.” 

Alliansen och tilliten till terapeuten 

En vedertagen sanning inom psykoterapi är att alliansen är A och O för en lyckad terapi. 

Saknas tillit till terapeuten är det svårt att nå några resultat. 

Det har tidigare nämnts att ridning innebär att man måste samarbeta och till slut lita på den 

som leder hästen. Därtill kommer ytterligare faktorer som befrämjar alliansen, nämligen 

gemenskap, jämlikhet och frihet: 

”…det är väl att man har den här gemenskapen på något sätt. Att man gör andra saker 

förutom det vi gör i huset då  /---/ den här känslan med att åka iväg, göra lite utflykt, lite 

gemenskap. Sedan blir det ju lite på andra villkor när man jobbar – det blir ett mer JÄMLIKT 

förhållande. Här är det ändå så att vi sitter i ett terapirum. Där är det FRITT. Man är lite på 
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lika villkor på något sätt. Jag går också i hästkläder och luktar skit, och är skitig om 

fingrarna. Det är inte så noga. /---/ Ja, det blir lite mer lika villkor. 

”Ibland kan det ju vara så att om man har svårt med tilliten, och svårt att skapa en allians, då 

kan jag använda det här ’vi sticker till stallet och mockar’ exempelvis. Vi gör någonting 

gemensamt, och då har vi DET. Och lite fika, och ofta kommer känslor ’å det är så underbart, 

det blir så lugnt’./---/..det kanske räcker med att man sitter där och tittar på de där djuren ute 

i hagen och det är så vackert. Då blir det också något som är alliansbyggande. Vi har det här 

GEMENSAMT. Lite varm choklad och sånt man gjorde när man var liten och var på utflykt.” 

Centrerad ridning och mindfulness 

Att i terapin verkligen vara närvarande och att låta alla tankar och känslor få finnas utan att 

kämpa emot är många gånger av stor vikt för hur terapin ska förlöpa (Segal, Williams, & 

Teasdale, 2001). På behandlingshemmet har en kombination av mindfulnessövningar och 

centrerad ridning visat sig vara verksam: 

”…det här med mjuka ögon. Och om man provat själv, som jag har gjort, ser man vilken 

skillnad det blir, av att vara helt fokuserad med skygglappar, att allt runtomkring försvinner, 

men när man med mjuka ögon börjar ta in det som finns runtomkring, händer det liksom 

något i huvudet. Det blir som en aha-upplevelse. Och när man går till andningen så är det ju i 

alla olika sammanhang, jag tänker på ångest, hur viktigt det ändå blir. Att man VÅGAR och 

att det blir en avslappning i kroppen samtidigt som hjärnan får lite mer syre, och det släpper 

spänningar vilket gör att det blir både en kroppslig och tankemässig upplevelse. Alltså den 

här rädslan som på något vis försvinner när man jobbar med andningen,”  

Självkänsla  

Föreståndaren beskriver vid flera tillfällen vilken låg självkänsla och vilket självförakt de 

unga kvinnorna bär på. Att bygga upp självkänslan är själva hörnstenen i behandlingen, och 

där verkar ridningen vara till hjälp: 

”…det här med att övervinna en rädsla…” 

Och om den hästassisterade terapins tredje fas: 

”Då blir det ännu mer frihet, och ännu mer det här med självkänsla och självförtroende. /---

/stärka det här ’du KAN’. /---/andra blir otroligt stärkta av detta med att kunna ta 

instruktioner och klara av det. Så att man känner ’jag KAN’ från att från början varit rätt 
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värdelös, så jag är väldigt peppande och går bredvid, hejar på och berömmer. Då blir det en 

stärkande bit i sig.” 

Umgänget med ett djur 

Föreståndaren beskriver hur många av patienterna förändras i mötet med hästarna genom den 

erfarenhet det innebär av närhet, beröring och villkorslös kärlek: 

”Många av de tuffa, kaxiga tjejerna kan bli oerhört mjuka på rösten och nästan prata lite 

bebisspråk, från att normalt bara säga saker som ’Stick!’ Då visar de att de faktiskt kan tona 

in, och då blir jag glad.” 

”Dels tror jag att djur får oss att må bra. Hästar är ju väldigt intuitiva och samtidigt 

fascinerande och skrämmande för oss människor. /---/ …den lite villkorslösa kärleken, att det 

är OK. Det här stora djuret man kan stå och krama och pussa på, det är ganska kraftfullt.” 

Intervju med klienter 

”Anna” 

Anna är 27 år, och har vid tiden för intervjun vistats på behandlingshemmet i ett år och fem 

månader. Innan Anna kom till behandlingshemmet har hon suttit inlåst i två år på rättspsyk på 

grund av sin självdestruktivitet. Hon har alltså inte begått något brott. Tiden på 

behandlingshemmet är ett steg på vägen mot ett gruppboende i hemkommunen. Anna har 

sedan tidigare ridit lite grann på somrarna som barn, men aldrig gått i ridskola eller liknande. 

Vid tiden för intervjun ligger snön fortfarande metertjock utanför fönstren, varför 

hästassisterad terapi har varit en omöjlighet sedan december eftersom man inte har något 

ridhus. Anna har dock under hösten hunnit komma igång med ridningen, och ridit ca tio 

gånger. Så fort snön smält undan och temperaturen stigit ska hon fortsätta. 

”Malin” 

Malin är 22 år. Hon har vistats på behandlingshemmet i ca nio månader vid tiden för 

intervjun. Om anledningen till att hon befinner sig där säger hon ”Alltså /kort paus/ jaa, alltså 

jag hamnade på psyk. För att jag mådde så dåligt då, alltså jag hade gett upp /kort paus/ å 

ville ta livet av mig å såna grejer. Och såå / paus/ kom jag hit.” 

Malin har en del erfarenhet av hästar sedan tidigare. Hon har ridit islandshästar, och haft 

hästar runt sig under uppväxten. Innan vintern kom, hann hon med hästassisterad terapi bara 

några gånger, men har under vintern deltagit i en ponnyridskola. 
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Upplevda effekter 

Vad gäller upplevda effekter råder det ingen tvekan om att intervjupersonerna har saker att 

rapportera. Vi börjar med glädje: 

Malin: 

”..ja jag blir ju liksom GLAD.” 

Anna: 

”Å man blir så glad när man har ridit.” 

Vidare rapporterar intervjupersonerna om upplevt lugn, och att bli mjukare: 

Malin: 

”Asså, jag blir ju, asså man, man känner sig lugn när man är med djur liksom. Har man inge, 

om man inte har mycket tillit å såna grejer, ja menar, hästar är ju inte någon /kort paus/ dom 

dömer ingen på grund av att dom mår dåligt, eller ATT, att jag mår DÅLIGT. Dom dom kan 

ju aldrig snacka skit om mig liksom. /----/ Eller dom skulle ju aldrig göra det heller. Liksom å 

sen du vet, /harklar sig/ alltså man blir lugn.” 

Anna: 

”Jaa, asså, när jag kom HIT så var jag väldigt anti djur, vi har ju en katt här till exempel, jag 

va så här katten får inte komma in på mitt rum, den får inte nudda mina svarta kläder, det 

kommer hår på kläderna så här, men sen så liksom MJUKNA jag liksom, jag hade ju kommit 

från den där hårda MILJÖN, på rättspsyk, å då ju liksom allt va ju så här, fyrkantigt och 

liksom så, men så kom jag HIT, och så kom den där KATTEN, så va de nån som hade med sig 

HUND nån gång å, så fick jag träffa hästarna och då liksom MJUKNA ja liksom å kände att, 

djur e inte farliga liksom, dom dom kanske hårar lite så här, men då får man väl TVÄTTA 

kläderna å liksom, det blev, blev massa kärlek till DJUREN ganska på en gång, eller hur?” 

Ytterligare en effekt verkar ha att göra med synen på sig själv: stolthet, självförtroende, 

framtidstro samt upptäckten av känslor som kärlek och ödmjukhet: 

Malin:  

”Men jag är stolt över att, eh, hon liksom /paus/ alltså. Jag, alltså jag brukar fundera på hur 

hur det skulle kännas själv, å, alltså, bara, bara å rida en halvtimme liksom, jag skulle aldrig 

orka springa runt med nån på ryggen i en halvtimme. /skrattar/ Å det är ju hästen som gör 
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mesta jobbet liksom /----/ Mm. Alltså jag, ja man blir, man blir liksom stolt, man känner att, 

eh, det är nånting man är bra på liksom.” 

”Alltså, jag, jag hade ju väldigt dåligt självförtroende när JAG kom hit. /---/ Alltså, det har 

jag nog fortfarande men /kort paus/ när jag RIDER känner jag att liksom, /kort paus/ man 

blir lugn och avslappnad på ett helt annat SÄTT liksom man, sen blir man ju STOLT för att 

hästen är duktig, och då känner man ju lite, man känner sig ju lite stolt över sig själv, det är 

ju flera som har påpekat för mig att, ja med det är ju du som gör den liksom, det är ju du som 

handskas med den, å då blir den ju på det sättet liksom. Hade jag suttit där å varit helt galen 

å skrikit på hästen så hade den VERKLIGEN inte varit så lugn. Så man får ju ÄNDÅ lite 

bättre självförtroende för varje gång man lyckats med nåt bra. /----/ Ja, å DET känns bra. Jag 

är jätteglad att jag får rida här.” 

Anna har svårt att säga på vilket sätt just hästarna hjälper henne, men på en följdfråga om 

djuren på behandlingshemmet generellt har hjälpt henne så säger hon: 

”Aaa, djuren GENERELLT har ju gjort det! Det är väl alla djur. Finns både HÄSTAR, NN 

och Sickans hund Betty, och så Nancy, katten HÄR, alltså ALLIHOPA har väl gjort det! /----/ 

Ja men dom har ju gjort mig till en mjukare människa på något sätt, alltså så här mer 

ödmjuk, å att jag bryr mig OM, kan känna KÄRLEK.. till andra individer, även om det är 

djur. Så kan jag tycka om nån så HIMLA mycket. Å liksom..acceptera att dom är här å..jag 

har inte tyckt om djur så extremt mycket förut, men NU har jag liksom blivit helt kär, jag vill 

jättegärna ha katt. Och allt sånt därnt.” 

Anna berättar också om tankar om framtiden hon hade i somras och höstas när hon red, som 

hon inte haft förut: 

”Då var jag rätt inne på att jag ville fortsätta rida. Jag tyckte det var jättekul. Jag har en 

lillasyster som rider å hennes mamma rider å tänkte jag jag kunde rida med dom..på deras 

ridskola..så jag har inte RIKTIGT lagt ner tanken än. /----/ Det här har ju liksom sått ett frö 

på nåt sätt. Att fortsätta rida liksom.” 

Temat effekter avslutar jag med att låta Malin komma till tals: 

”det kan va, jättebra å börja med ridning om man mår dåligt.” 
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Hästens roll – djurs värde 

Vilken roll spelar då själva hästen? Och hur ser de unga kvinnorna på djur, och djurs värde? 

Det verkar som att man uppfattar hästen som en unik individ som tonar in sin ryttare, som är 

lojal, och som förstår. 

Malin: 

”Man får ju ha respekt för hästar liksom. Alltså man ska ju ha respekt för ALLA djur. /paus/ 

Alltså det är ju lite svårt å förklara, men alltså jag känner mig jättelugn och glad.” 

”Dom är ju INDIVIDER dom också.” 

”dom dömer ingen på grund av att dom mår dåligt, eller ATT, att jag mår DÅLIGT.” 

Anna: 

”Min favorithäst Isabella, hon är jättesnäll mot mig, hon känner liksom när jag mår DÅLIGT, 

då vill inte hon att jag ska rida på henne. Då säger hon NEJ. Då säger hon nu får du gå av 

liksom. Hon känner att jag mår dåligt och då vill hon inte att jag ska rida på henne. Om jag 

är typ mycke uppvarvad eller /kort paus/ för liksom om jag är aggressiv eller så här nånting, 

då då vill inte hon att jag ska rida, då KÄNNER hon de på en gång. Så det är så SKÖNT, för 

djur KÄNNER liksom att man, alltså hur man MÅR.” 

På frågan hur man känner att djuret känner hur man mår svarar Anna: 

”De e lite läskigt, för man tror inte att DJUR, SKA, att man liksom djur är bara djur, men de 

E dom inte, de har faktiskt OCKSÅ hjärna, hjärta, själ och känslor och allting på samma 

gång.” 

Verksamma beståndsdelar 

På ett indirekt sätt talar både Anna och Malin om alliansstärkande faktorer, frihetskänsla, 

underlättande av samtal och miljöombyte. Den som bidrar mest under denna rubrik är Anna, 

som också är den som haft mest hästassisterad terapi. 

Alliansstärkande faktorer: 

Malin svarar på frågan om relationen till terapeuten påverkas av ridningen: 

”/fnissar lite/ nää, eller allså, jag tycker ju bra om NN, och det har jag, det har jag alltid 

gjort. Så det /paus/ jaa.” 

På samma fråga svarar Anna: 

”Jamen alltså, NN och jag har ju /kort paus/ vi gör ju våra små utflykter. Vi vi vi har ju ridit 
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ihop, å sen så har vi åkte på våra stockholmsutflykter till min, mitt soc-möte å så där grejer. /-

---/ Så vi har ju lite så här, en relation utanför behandlingshemmet OCKSÅ. Så vi pratar ju 

lite mer än, kanske vad andra tjejer gör med NN. Alltså än just bara här här i RUMMET. /----

/ Det känns som att jag kan prata med NN om allting å såna grejer /kort paus/ helt perfekt.” 

Anna berättar vidare om hur ridningen frigör tankarna, underlättar samtalet och hur mycket 

miljöombytet betyder: 

”Det är en sån frihetskänsla å komma ut å göra nånting som man inte brukar. Att man man 

frigör tankarna på nåt sätt. När man är ute å rider. Å så går ju NN följer ju med, å så går hon 

bredvid, å så går vi och pratar, så bli det lite som så hära terapi, eller terapi men inom 

citationstecken då. Men att man går å pratar om nånting å så kommer man in på nånting å så 

pratar man lite om HÄSTEN å, jaa, å funderar, filosoferar lite å så här å så blir det som en 

mysig stund typ, å. Bara man kommer bort HÄRIFRÅN, ett tag, blir det liksom nå speciellt, 

varje gång blir unik på någe sätt. Spelar ingen roll om det är en gång eller FEMTI gånger 

man rider, men varje gång är speciell. 

Resultatsammanfattning 

På vilket sätt används hästassiterad terapi? 

Det krävs en viss förmåga till introspektion för att kunna delta i hästassisterad terapi. Val av 

häst är av yttersta vikt i kombination med erfaren terapeut. Den hästassisterade terapin inleds 

med en introduktionsfas, med tre följande steg, i vilka man rör sig från att närma sig hästen, 

till att mot slutet självständigt rida uppgjorda banor under instruktion. Hela tiden 

uppmärksammas tankar, känslor och kroppsförnimmelser. Detta sker genom terapeutens 

samspel, dels med patient, dels med häst. Hästen visar terapeuten vad som händer på ryggen. 

Viktiga beståndsdelar i den hästassisterade terapin är de alliansförstärkande 

omständigheterna, centrerad ridning och mindfulness. Det handlar inte om att gå i ridskola, 

det handlar om att ”åka med”.  

Mål som uppnås men som är svåra att nå i konventionell terapi? 

Med hästassisterad terapi kommer man åt kroppsupplevelsen, och de minnen som finns 

lagrade i kroppen. Att rent konkret kunna arbeta med att vara här och nu på hästryggen 

innebär att man mer eller mindre tvingas landa i sin kropp, om det skall fungera. Därtill 

kommer att hästassisterad terapi är alliansberikande, på ett sätt som är svårt att få till 

naturligt i konventionell terapi. Att arbeta med mindfulness på hästryggen är oerhört 
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effektivt, då hästen hela tiden ger signaler om huruvida patienten är medvetet närvarande eller 

inte. 

Vad uppfattar terapeuten vara verksamma beståndsdelar i den 

hästassisterade terapin? 

I hästassisterad terapi får terapeuten rent konkret hjälp av hästen att se vad det är som 

händer. Därtill ger umgänget med hästen samtalsunderlag; hur man närmar sig och tonar in 

hästen, vad man tänker och känner vid sidan och på hästen. Då hästen utgör en del i teamet, 

får man också material till interpersonell interaktion – såsom man närmar sig hästen, närmar 

man sig antagligen även människor. Att ta ansvar för hästen tillför ytterligare en dimension. 

Ridningen är alliansbefrämjande då förutom det faktum att man måste lita på den som leder 

hästen, ridningen också innebär upplevelser av gemenskap, jämlikhet och frihet. 

Eftersom ridningen innebär att patienten måste övervinna många rädslor får det till följd 

att självkänslan stärks. 

Närhet, beröring och villkorslös kärlek kommer som frukten av att umgås nära med ett djur. 

Upplevda effekter hos patienterna 

Patienterna har rapporterat att de upplever glädje och lugn. En av respondenterna säger sig ha 

blivit mjukare, och fått förmågan att känna kärlek och ödmjukhet. Vidare förändras 

självbilden: Respondenterna talar om stolthet, självförtroende och framtidstro rapporteras. 

Patienternas syn på hästens roll 

Det är tydligt att patienterna ser hästen som någon som är lojal, som förstår och som tonar 

in sin ryttare. De säger vidare att hästen också har känslor precis som en människa. 

Patienternas syn på vad som är verksamt 

Vad gäller allians har patienterna inte rapporterat att de upplever att ridningen skulle göra 

någon skillnad – de anser att de har en så pass unik relation till sin terapeut ändå. Att skilja ut 

huruvida ridningen skulle göra någon skillnad är svårt. En av patienterna berättar att hon anser 

att ridningen frigör tankarna, att den underlättar samtalet samt att miljöombytet är viktigt. 

Närheten till, och gemenskapen med hästen är också något som går som en röd tråd genom 

samtalen. 
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Diskussion 

Jag tycker mig se en samstämmighet mellan de definitioner av AAT som jag funnit i 

litteraturen och den verksamhet som bedrivs vid det behandlingshem jag studerat. Särskilt 

tycker jag Barker & Dawsons (1998) definition beskriver verksamheten väl: ”interaktion 

mellan patienter och ett utbildat djur tillsammans med sin skötare, med målet att underlätta 

patientens utveckling mot terapeutiska mål”. 

Jag finner inte någon större skillnad mellan det terapeuten och patienterna rapporterar i sin 

syn på vad som sker i den hästassisterade terapin. Möjligen med undantag av alliansen. 

Patienterna tycker att den är så bra den kan vara och uppfattar inte att hästarna tillför något 

ytterligare. Dock är det så att patienterna är mitt inne i behandling och inte har tillgång till 

samma metaperspektiv som terapeuten kring vad som sker. Just därför är det kanske 

förvånande att de har förmåga att beskriva effekterna av terapin i så konkreta termer som 

glad, lugn, kärleksfull, ödmjuk, stolt och så vidare. 

Patienterna själva beskriver terapins frukter som bland annat ödmjukhet, glädje och lugn, 

självförtroende och förmåga att känna kärlek. Detta borde få nationalekonomerna på fötter för 

att strömma till stallen och beräkna samhällsvinsterna med denna typ av rehabilitering. 

Denna studies resultat kan på grund av det ringa antalet intervjupersoner, väl inte 

generaliseras. Men ändå kanske studien kan ge en fingervisning om att den hästassisterade 

terapin har något att tillföra, särskilt i det avseendet att den på ett helt naturligt sätt får med 

aspekter som i ett terapirum är nästintill omöjliga att förverkliga. Exempelvis tänker jag på de 

teorier Moberg (2009) har om beröring och oxytocin. Tänk tanken – på detta behandlingshem 

pågår en verksamhet som leder till oxytocinutsöndring vilken i sig verkar behandlande och 

läkande både vad gäller upplevt mående och befrämjande vad gäller interpersonell 

kompetens. Vidare öppnar den för en större mottaglighet av övriga terapeutiska 

interventioner. Mycket talar alltså för psykoterapi med inslag av djurkontakt. Om det 

dessutom skulle visa sig att djuren också mår bra av en sådan kontakt, blir kanske också 

djurrättsaktivisterna nöjda. 

Jag tycker att denna studie understryker det som Silfverberg (2009) hävdar – att det krävs 

forskning som värderar den typ av insats som till exempel hästassisterad terapi innebär. 

Särskilt med tanke på att den subjektivt upplevda effekten av terapin är så god. Därtill 

kommer terapeutens perspektiv som beskriver åtkomsten till kroppens reservoar av minnen, 
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den alliansstärkande aspekten samt motorvägen till medveten närvaro. Detta borde intressera 

varje forskare med intresse för unga kvinnors väl och ve. 

Tillkännagivanden  

Denna uppsats tillkomst har varit beroende av ett antal människors insats och inställning. Jag 

vill utan inbördes ordning särskilt nämna och tacka: 

 Min handledare, professorn vid Hälsoakademin, Örebro Universitet, Kjell Kallenberg, 

utan vars heroiska och självuppoffrande insats jag i denna stund fortfarande skulle 

famla i mörker. En sann vetenskapsman och kamrat! 

 Patienter och personal vid det studerade behandlingshemmet, som så varmt 

välkomnade mig och delade med sig av värdefulla erfarenheter. Tack tjejer! Tack 

Petra! 

 Bibliotekarierna vid Medicinska Biblioteket, Universitetssjukhuset Örebro, som med 

stor skicklighet hjälpt mig söka litteratur. 

 Kyrkorådet och Prosten Lars B Stenström i Olaus Petri församling, Örebro, utan vars 

stöd utbildningen i det närmaste varit omöjlig. 

 Mina arbetskamrater på Sjukhuskyrkan, Universitetssjukhuset Örebro, som på olika 

sätt funnits vid min sida under hela processen. 

 Min underbara hustru Magdalena och mina tre kära barn Alva, Nils och Klara, som 

stått ut med mig och stöttat mig under denna tid. Utan Er hade det inte gått! 

Tack! 
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Bilaga 1 – brev till respondenter 
 

Till dig som får häst-assisterad terapi vid XX behandlingshem 

 

Den här informationen är riktad till dig som vill delta i en intervju som syftar till att undersöka unga 

kvinnors upplevelser av att få hästassisterad terapi på XX behandlingshem. Undersökningen handlar 

om på vilket sätt du eventuellt tycker dig ha blivit hjälpt av att rida.  

Du har en unik erfarenhet som är viktig att ta till vara på. 

Om du vill delta i min undersökning träffas vi under ca 45 minuter då jag intervjuar dig. Intervjun 

spelas in. Inga namn kommer att nämnas och det du berättar kommer att behandlas med största 

sekretess. Resultatet kommer att redovisas i en uppsats i psykoterapeutprogrammet, institutionen 

för klinisk vetenskap, Umeå universitet. Inga svar kommer att kunna kopplas ihop med någon person. 

Ditt deltagande är frivilligt och Du kan när som helst välja att avstå från att delta. När jag kontaktar 

Dig kan Du ställa de frågar du har, innan du tar ställning till Din medverkan. Vi bestämmer då också 

när och var vi ska träffas. 

 

Mvh 

 

 

Lars Gustafssson 

Psykoterapeutstuderande 

Institutionen för klinisk vetenskap 

Umeå Universitet 

Tel: 019-602 27 61 
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Bilaga 2 – Intervjuguide patienter 
 

Intervjuguide 

Bakgrundsinformation 
 Ålder 

 Hur kommer det sig att du är här på behandlingshemmet? 

 

Huvudfrågor 
 Hur kom det sig att du började rida? 

 Vad tänkte/trodde du att det handlade om? 

 Hur var det första gången? 

 Hur länge/många gånger har du hållit på? 

 Tycker du att ridningen hjälpt dig på något sätt? I så fall, hur? 

 Vad har varit bra/dåligt? 

 Finns det något du gör nu, som du inte gjorde innan du började med ridning, eller något som 

du vågar göra mer av? 

 Har ridningen påverkat ditt sätt att tycka, tänka, se på dig själv? 

 Påverkas relationen till Petra av ridningen? På vilket sätt? 

Under intervjuns gång kommer jag att ställa följdfrågor för att klargöra och komma djupare. 
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Bilaga 3 – Intervjuguide föreståndare 
 

Intervjuguide  

 Baserat på din erfarenhet – vilka tjejer har mest nytta av ridterapin? 

 Vad kommer du som kognitiv terapeut åt i ridterapin som du inte når i samtalsterapin? 

 Vad tror du är den verksamma substansen i ridterapin? 

 Blir relationen till en ridande tjej annorlunda än till en icke-ridande? I så fall, på vilket sätt? 

 


