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Abstrakt 

Bakgrund: Hästen har sedan länge använts som terapeutiskt redskap för att förbättra motorik- 

och sociala färdigheter hos individen. Arbetsterapeuten med sitt klientcentrerade arbetssätt 

och kunskap om samspelet mellan person, aktivitet och miljö skulle kunna vara en tillgång i 

hästunderstödd terapi för att förbättra individens aktivitetsutförande. Syfte: Syftet med 

studien var att undersöka hur samspelet mellan person, aktivitet och miljö tas i beaktande i 

hästunderstödd terapi. Metod: Kvalitativ metod i form av semi-strukturerade telefonintervjuer 

genomfördes med sex respondenter som arbetade med hästunderstödd terapi. De 

transkriberade intervjuerna analyserades genom kodning, meningskoncentrering och 

kategorisering av gemensamma områden. Resultat: I resultatet framkom det att 

respondenterna beaktade samspelet mellan person, aktivitet och miljö genom att det alltid 

skulle finnas en god relation mellan hästen och deltagaren, att aktiviteter utformades efter 

individens förutsättningar samt att miljön skulle vara tillgänglig och framkomlig för alla. Det 

framkom att hästen bidrog till att förbättra deltagarnas fysiska och sociala förmågor. Slutsats: 

Respondenterna har ett perspektiv med utgångspunkt i PEO-modellen utan att vara 

arbetsterapeuter. Arbetsterapeuten kan med sin kunskap dock bidra med en djupare analys av 

individens förmågor i förhållandet till aktivitetens och miljöns krav.  

 

Nyckelord: Arbetsterapi, Hästunderstödd terapi, Person-Environment-Occupations Model, 

Depression, Neurologiska skador, Stressyndrom.  
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Abstract  

Background: The horse has for a long time been used as a therapeutic tool for improving 

motor- and social skills of the individual. The occupational therapist with its client-centric 

approach and knowledge of the interaction between the person, the occupation and 

environment would be an asset in horse-assisted therapy to improve the individual's 

occupational performance. Purpose: The aim of this study was to analyze how the interaction 

between the person, the occupation and the environment are taken into account in horse-

assisted therapy. Method: Qualitative research in the form of semi-structured telephone 

interviews were conducted with six respondents who worked with horse-assisted therapy. The 

transcribed interviews were analyzed through coding, meaning concentrating and 

categorization of common areas. Results: The results showed that respondents took the 

interaction between the person, the occupation and the environment into account by always 

making sure that there was a good relationship between the horse and the participant, that the 

occupation was designed according to the individual circumstances and that the environment 

should be available and accessible to everyone. It appeared that the horse helped to improve 

the participants' physical and social abilities. Conclusion: The study's respondents had a 

perspective based on the PEO-model without being occupational therapists. However, with 

their knowledge the occupational therapist can provide a deeper analysis of the individual's 

capacity in relation to the requirements of the activity and the environment.  

 

Keywords: Occupational therapy, Equine-Assisted Therapy, Person-Environment-

Occupation Model, Depression, Neurological injuries, Stress disorder.  
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1. Bakgrund  

Natur och kontakt med djur har länge setts främjande för mänskligt välbefinnande, särskilt för 

dem med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar (Favali & Milton, 2010). Enligt en 

litteraturstudie gjord av Beck och Katcher (1996) har djur en positiv effekt på individer 

genom att erbjuda en relation av villkorslös kärlek, acceptans och trygghet utan kritik. Sedan 

mytologin har hästen blivit kallad en helare och en hjälpare för människor. Ändå är det bara 

under de senaste 50 åren som hästen verkligen har erkänts ha terapeutiskt värde även om 

existerande litteraturen för att stödja detta fackområde är minimal (Lee Young, 2005).   

I Sverige har hästunderstödd terapi funnits sedan 1990-talet för behandling av olika fysiska 

och psykiska problem (Silfverberg, 2009). Dock är det fortfarande ett mycket litet antal 

personer i Sverige som använder hästen i terapeutiskt syfte (Håkansson, Karlsson, Palmgren 

& Sandgren, 2008). Inom arbetsterapiområdet ligger fokus på hur resurser och hinder som 

finns hos personen och i den omgivande miljön inverkar på människors möjlighet till aktivitet 

(Law, Cooper, Strong, Stewart, Rigby, & Letts, 1996). Med denna studie vill vi ur ett 

arbetsterapeutiskt perspektiv undersöka samspelet mellan person, aktivitet och miljö i 

hästunderstödd terapi. Detta för att se om arbetsterapeutens fokus på klientens förutsättningar 

i förhållande till aktivitetens och miljöns krav kan förbättra resultatet av hästunderstödd terapi 

för den enskilda individen.  

 

1.1. Hästunderstödd terapi som aktivitet 

Hästunderstödd terapi innefattar både vård, underhåll och användning av hästen (Lee Young, 

2005) vilket gör hästen till ett värdefullt terapeutiskt verktyg för rehabilitering (Meregillano, 

2004). Debuse, Gibb och Chandler (2009) menar i sin studie att hästunderstödd terapi utgör 

en unik möjlighet till motorisk inlärning genom att främja grovmotorik samt gynna aktivitet 

och delaktighet för personer med exempelvis cerebral pares, oavsett ålder. Resultatet i deras 

studie visade på förbättrad fysisk funktion samt ökad självkänsla efter deltagande i 

hästunderstödd terapi (Debuse, Gibb & Chandler, 2009). Hästunderstödd terapi engagerar 

personen i aktiviteter på hästen som är roliga och utmanande. En liknande studie har gjorts av 

Asselin, Penning, Ramanujam, Neri och Ward (2012) där de menar på att terapi genom 

ridning är ett växande område där hästen är ett kraftfullt behandlingsverktyg. I kontrast till en 

traditionell terapi, erbjuder ridning en unik möjlighet att vistas i en miljö som ökar patientens 

intresse för terapi och förbättring av kroppsfunktioner. Förbättrade kroppsfunktioner kan i sin 
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tur möjliggöra för personens att kunna delta i dagliga aktiviteter och därmed förbättra dennes 

livskvalitet (Asselin et al, 2012).  

Det är inte bara fysiska förmågor som kan förbättras vid hästunderstödd terapi. Enligt 

Bánazky, Kardos, Rózsa och Gerevish (2012) är all djurassisterad terapi särskilt effektiv för 

att förbättra sociala och kommunikativa färdigheter, dämpa ångest, förbättra humöret, 

empatiska förmågor, samt underlätta för ett självständigt liv. Interaktionen mellan människan 

och djur, som exempelvis häst, bidrar till detta genom att främja positiva känslor, vilket kan 

öka förtroendet och minska känslor av ensamhet, sorg, ilska, och otrygghet. Enskilda personer 

svarar på denna interaktion med en ökad känsla av egenvärde, motivation, ansvar och 

självförtroende, och att interaktion med hästar ger motivation samt påverkar psykologiska och 

sociala faktorer hos personer med funktionsnedsättningar (Meregillano, 2004).  

 

Även enligt Håkanson (2008) är hästunderstödd terapi en terapiform där man använder hästen 

som partner i terapeutiskt och pedagogiskt arbete i syfte att förbättra livskvaliteten för 

personer med någon form av funktionsnedsättning. Denna typ av terapi presenterar många 

varierande möjligheter att arbeta på ett målinriktat sätt inom triangeln klient-terapeut-häst för 

att lösa fysiska, psykiska, eller sociala problem. Håkanson (2008) beskriver att i 

användningen av hästunderstödd terapi är de viktigaste aspekterna symboliken, förhållandet 

mellan djuret och människan, interaktionen och kontakten med hästen samt att rida hästen och 

stimuleras av dess rörelse. Sociala och psykologiska effekter som hästunderstödd terapi visat 

sig ha, uppkommer just genom den relation som skapas mellan ryttare och häst.  En positiv 

upplevelse bildas hos deltagarna vid ridning av den anledningen att de då gör något som anses 

vara friskt, de kan vara sociala och det kan också påverka självförtroendet positivt. Ridningen 

kan även leda till förminskning av deltagarnas identifikation med sin sjukdom vilket gör att de 

upplever sig själva som mer friska, alternativt känner att de kan koppla bort sjukdomen för en 

tid och inte låta sig begränsas sig av den (All, Loving, & Crane, 1999). Hästunderstödd terapi 

kan ses ur ett holistiskt perspektiv som innefattar ”...fysisk aktivitet, kognitiva utmaningar, 

social interaktion, känslomässigt engagemang samt möjlighet till umgänge med djur och 

vistelse i natur” (Silfverberg & Tillberg, 2011:12). Det holistiska perspektivet betonar flera 

dimensioner där individens upplevelse spelar in och där hälsa och ohälsa inte nödvändigtvis 

utesluter varandra. Hälsa är i detta perspektiv relaterat till i vilken mån en individ har 

möjlighet att socialt, kulturellt och ekonomiskt kunna genomföra det som är meningsfullt 

(Medin & Alexandersson, 2000).  
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I enlighet med Silfverberg (2009) visar olika studieresultat att hästunderstödd terapi kan 

stärka och lära personer med psykiatrisk problematik att bemästra rädslor, få bättre 

kroppskännedom, öka självförtroende, är ångestdämpande samt ge en ökad förmåga att 

samspela med andra.   

Arbetsterapi som profession kan erbjuda en kompetens och kunskap inom exempelvis 

området hästunderstödd terapi i form av att arbetsterapeuten använder sig av olika strategier 

för att hjälpa klienten till ett välfungerande aktivitetsutförande med hjälp av att titta på 

komponenterna person, miljö och aktivitet (Lee Young, 2005; Kielhofner, 2012). 

 

1.2. Arbetsterapi 

En av arbetsterapins grundpelare är enligt Kielhofner (2012) att människan behöver 

sysselsätta sig med betydelsefulla aktiviteter tillsammans med andra och att aktivitet kan 

påverka en persons hälsa. Dessa aktiviteter påverkar också självförtroendet och 

tillfredsställelsen i tillvaron (Kielhofner, 2012). Aktivitet är dagliga sysslor som utförs och att 

individen sysselsätter sig med det som denne tycker om att göra, värdesätter och tycker är 

meningsfullt är ett grundläggande mänskligt behov för att kunna överleva och ha ett bra liv. 

En aktivitet innehåller olika delmoment och moment och inkluderar allt det som individen gör 

i sin vardag. Dessa utförs för att uppnå ett mål eller syfte, och åstadkoms genom att göra alla 

de processteg som en uppgift innefattar (Law et al, 1996). Mänsklig aktivitet är det 

övergripande begreppet och delas in i: dagliga aktiviteter (personlig hygien, matlagning), lek 

(frivilliga aktiviteter som vi utför för vår egen skull) och produktivt arbete (aktiviteter 

betalda/obetalda som förmedlar tjänster/produkter till andra). Aktivitet utförs i en kontext av 

tid, plats, samhälle och kultur (Kielhofner, 2012). Förmågan till aktivitet formas utifrån det 

personen vill och behöver göra och som kroppen kan utföra tillsammans med den miljö som 

aktiviteten sker och formas av (Kielhofner, 2012). Aktivitet innebär också att göra saker med 

andra människor och den hjälper oss att bevara det sociala mönster som omger oss 

(Kielhofner, 2012). Det är viktigt att vara medveten om vilken påverkan miljön har och vilka 

krav som ställs på individen. Den miljö som människan har runt omkring sig kan enligt 

Kielhofner (2012) både hindra och möjliggöra aktivitet och det är främst den fysiska 

(utrymmet och föremål som finns omkring människan) och sociala miljön (familj, vänner) 

som influerar på aktivitetsrutinerna. En miljö som utmanar den individuella kapaciteten kan å 

andra sidan medföra en känsla av delaktighet och ge möjlighet till optimal prestation och 

aktivitetsengagemang (Kielhofner, 2012). Att vara ute i naturen har en bidragande effekt till 
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återhämtning från exempelvis stress, därtill kan koncentrationsförmågan öka och social 

kontakt gynnas (Health Council of The Netherlands, 2004) 

Enligt den arbetsterapeutiska PEO-modellen (Person-Environment-Occupations model) 

uppstår ett ultimat aktivitetsutförande när beståndsdelarna person, miljö och aktivitet 

samspelar (Law et al., 1996). För att alla ska kunna delta i hästunderstödd terapi kan man 

genom denna modell studera samspelet mellan dessa komponenter i denna aktivitet. 

 

1.2.1. PEO-modellen 

PEO-modellen är en arbetsterapeutisk modell som beskriver hur aktivitetsutförande 

uppkommer genom en interaktion mellan de tre komponenterna person, miljö och aktivitet 

(Law et al., 1996). Personkomponenten beskrivs utifrån att varje människa är unik med olika 

komponenter som formar denne. Komponenterna omfattar fysiska, kognitiva och emotionella 

funktioner. Varje människa har sina egna erfarenheter av livet och sina egna 

motivationsfaktorer som ger drivkraft. Dessa kan exempelvis vara roller, intressen, 

värderingar samt att känna att man kan hushålla med sina personliga resurser. Kompetensen 

hos individen bestämmer hur bra hen uppfattar sig vara i aktivitetsutförandet. Law et al. 

(1996) anser även att individen har olika förmågor att kunna utföra olika aktiviteter, de kan 

vara både inlärda och medfödda, och de varierar under livets gång.  

Miljön runtomkring en person kan hindra men även skapa möjligheter i utförandet av 

olika aktivitetsutförande. Law et al. (1996) beskriver i omgivningskomponenterna från ett 

brett perspektiv för att kunna lyfta fram betydelsen av de fyra olika miljöer som finns, dessa 

är; kulturell, social, fysisk samt politisk/ekonomisk miljö. Enligt Law et al. (1996)  innefattar 

den kulturella miljön olika tro och moraler som existerar i en viss grupp av människor eller 

samhälle. Vi ärver både informellt och formellt det som existerar i den kultur vi växer upp och 

befinner oss i, och det är en radikal kraft i vår miljö då kulturen influerar både den sociala och 

fysiska miljön. Den sociala miljön står för den omgivning och de levnadsförhållanden 

individen växer upp med. Den fysiska miljön består av de platser individen är aktiv i och de 

föremål som finns. I den politiska/ekonomiska miljön innefattas den politik som råder och 

som ser olika ut beroende på var individen bor, därav växer man upp med olika ekonomiska 

förutsättningar. 

Enligt Law et al. (1996) består aktivitet av olika delmoment och moment som görs för att 

uppnå en mening, något som kräver olika åtaganden. Aktiviteterna innefattar vardagliga 
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sysselsättningar såsom fritid, arbete och skötselaktiviteter. Dessa kan delas upp i de tre 

delarna aktivitet, uppgift och sysselsättning.  

Law et al. (1996) menar att när de tre beståndsdelarna person, miljö och aktivitet samspelar 

uppstår det maximala aktivitetsutförandet. Om någon av delarna förändras, så ändras hela 

aktivitetsutförandet. Således behövs det en intervention vid den del som förändras för att 

kunna återfå balansen i aktivitetsutförandet. PEO-modellen kan brukas för att få ett 

omfångsrikare perspektiv på vad arbetsterapi innebär inom olika verksamheter. Detta 

eftersom aktivitetsutförandet är resultatet av det tre beståndsdelarna, med människan som 

aktiv i centrum (Law et al, 1996).  

Utifrån den funna litteraturen är arbetsterapeuten inte verksam i planering och genomförande 

av hästunderstödd terapi som behandlingsform. Arbetsterapeuten skulle med sitt 

klientcentrerade arbetssätt (Kielhofner, 2012) och sin kunskap om samspelet mellan person, 

aktivitet och miljö (Law et al, 1996) kunna vara en tillgång i verkställandet av denna typ av 

intervention.  

2. Syfte 

Syftet är att undersöka hur samspelet mellan person, aktivitet och miljö tas i beaktande vid 

användandet av hästunderstödd terapi. 

 

2.1. Frågeställningar 

1. Hur beaktas samspelet mellan individens förmågor och aktivitetens krav? 

2. Hur beaktas samspelat mellan individens förutsättningar och den fysiska/sociala miljön? 

3. Hur beaktas samspelet mellan förutsättningar i miljön med aktivitet? 

 

3. Metod 

3.1. Design 

Studien var av en tvärsnittsdesign då intervjuerna enbart genomfördes vid ett tillfälle. 

Intervjuerna hade en kvalitativ utformning för att få fram erfarenheter, tankar och kunskap om 

hur personer ser på olika situationer (Malterud, 2009). Intervjuguiden som användes i denna 

studie var semi-strukturerad. Fördelen med denna sorts intervju är att ett djupare och mer 

omfattande svar fås eftersom intervjuaren kan ställa följdfrågor och samtalet utvecklas efter 

hand (Stukát, 2011; Starrin & Renck, 1996). 
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3.2. Urval 

Urvalet gjordes genom att via internet söka efter institutioner i Sverige som använder sig av 

häst som terapeutiskt redskap. Tolv respondenter från dessa institutioner valdes ut, alla med 

utbildning inom ridterapi. Inklusionskriterierna för respondenterna var att de skulle vara i 

arbetsför ålder, bo i Sverige samt arbeta med hästunderstödd terapi. Fem personer tackade nej 

efter att de fått ta del av syftet, eftersom deras arbete bestod av terapi för hästen och inte att 

använda hästen som terapeutiskt redskap. En person hade inte tid att delta. Författarna valde 

att inte begränsa sig geografiskt med anledning av bristen på personer som arbetar med 

hästunderstödd terapi i Skåneregionen. Författarna valde även att inte har för många 

respondenter då färre men mer välutförda intervjuer ger ofta ett större värde än många 

intervjuer som är mindre väl utförda (Trost, 1997). Sex respondenter ingick slutligen i 

studien, där samtliga var av det kvinnliga könet samt drev en egen verksamhet. För att 

undvika identifiering av respondenterna ersattes namnen med fingerade namn. 

 

Anna är utbildad inom hästterapi samt har beteendevetenskaplig utbildning med inriktning 

mot arbetspsykologi. Hon har haft hästar hela sitt liv och började som ridterapeut 1993. Hon 

har eget företag som arbetar mot företagshälsovården med patienter som har depression- och 

stressrelaterad problematik.  

 

Daniella är utbildad fysioterapeut och ridterapeut. Hon fick intresset för hästar från en 

praktikperiod i Tyskland där man använde hästar i terapeutiskt syfte inom sjukgymnastik. 

Hon har arbetat som hästterapeut i fem år. Hon arbetar med eget företag där hon tar emot 

patienter med neurologisk samt psykiatrisk problematik såsom ångest och depression. 

 

Karin är lärare och har utbildning i ridterapi. Hon har haft hästar under hela sitt liv och när 

hon såg vad hästar kunde göra för människor uppkom intresset för att utbilda sig till 

ridterapeut. Hon har arbetat som detta i cirka 10 år. Hon har eget företag och arbetar med 

patienter med antingen psykiatrisk problematik eller olika fysiska nedsättningar.  

 

Moa är ekonom, ämneslärare och utbildad inom ridterapi. Hon har alltid ridit men har arbetat 

med ridterapi sedan fyra år tillbaka. Hon började arbeta med detta i samband med att både 

hennes make och son fått rehabilitering genom ridterapi efter en hjärnblödning.  Hon har eget 
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företag och arbetar med strokepatienter, barn från habiliteringen samt personer från olika 

gruppboenden.  

 

Magdalena är arbetsterapeut och har vidareutbildning i arbetsterapi och inriktning mot 

primärvård, hälsoutveckling och ridterapi. Hon har vuxit upp med hästar omkring sig och djur 

och natur är ett stort intresse. Ridterapi har hon arbetat med i fyra år. Hon arbetar just nu på 

eget företag i två olika projekt där det ena innefattar patienter med neurologisk nedsättning 

såsom stroke MS, Parkinson och ALS. Det andra projektet innefattar patienter ifrån 

arbetsförmedling, försäkringskassa, psykiatri och primärvård där patienterna varit arbetslösa 

eller sjukskrivna en längre tid.  

 

Lena är sjuksköterska med specialistutbildning inom barn och ungdom, samt IRT-certifierad 

ridterapeut. Hon har tidigare haft ridskola för barn med funktionsnedsättningar hemma på sin 

gård och det var där hennes intresse för hästterapi växte fram. Hon har arbetat med detta 

sedan 1991 och har eget företag där hon arbetar med patienter från psykiatriska 

öppenvårdsmottagningar och vårdcentraler som har stressrelaterad ohälsa. Hon jobbar även 

med patienter med långvarig fysisk smärta samt barn med neuropsykiatriska  

funktionsnedsättningar, CP-skada samt olika typer av utvecklingsstörningar.   

 

3.3. Datainsamling 

I denna studie har författarna valt att använda sig av en semi-strukturerad kvalitativ intervju 

via telefon som datainsamlingsmetod. Valet av intervju via telefon gjordes med anledning av 

deltagarnas geografiska spridning i landet. När det rör sig om många svarspersoner eller en 

grupp med en stor geografisk utbredning, använder man sig oftast av telefonintervjuer 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007). Även Stukát (2011) beskriver att 

telefonintervju är en god metod när man inte kan träffa intervjupersonen, det sparar dessutom 

mycket tid. Intervjuguiden som användes var konstruerad utifrån studiens frågeställningar och 

syfte (bilaga 1). Frågorna var uppbyggda efter kategorierna person, aktivitet och miljö i syfte 

att få fram om dessa tas i beaktande. Intervjufrågorna fanns nedskrivna redan innan intervjun 

gjordes och dessa frågor var förhållandevis öppet utformade för att ge möjlighet för 

intervjupersonerna till vidare reflektioner och svar. Genom detta skapas enligt Stukát (2007) 

möjligheter till att nytt och intressant underlag uppstår. Potentialen fanns att kunna justera och 

ändra intervjufrågorna under intervjutillfället och kunde utföras ifall författarna ansåg att 
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frågorna skulle behövas omformuleras. I första steget testades den tänkta intervjuguiden på 

två oberoende personer. Detta ledde till att enstaka frågor omformulerades. Varje intervju tog 

mellan 15-40 minuter. 

 

3.4. Procedur 

Kontakt togs med respondenterna via mail för att ställa frågan om intresse att delta samt att 

informera dem angående studiens syfte. Tolv respondenter kontaktades och sex stycken 

överlämnade sitt medgivande till deltagande i studien till författarna via mail. De sex 

respondenter som gav sitt medgivande var positivt inställda till syftet med undersökningen. 

Därefter skickades ytterligare ett mail ut i syfte att boka datum och tid för intervjutillfället 

samt att vidarebefordra samtyckesblankett och informationsbrev som innefattade information 

om att intervjun kommer att spelas in på band, att respondenterna är anonyma samt att de 

kunde hoppa av när som helst under studiens gång. Därefter tog författarna kontakt med 

respondenterna per telefon och genomförde intervjun. För att minimera risken att gå miste om 

viktig information samt för att kunna ta del av materialet vid senare tillfällen, spelades 

intervjuerna in med hjälp av mobilapplikationen TapeaCall. En författare ansvarade för 

intervjun och den andra förde anteckningar samt kontrollerade att intervjuguiden följdes. 

Samtalet inleddes med en presentation av författaren samt med att ge informationen om att 

samtalet kommer att spelas in. Författaren började därefter att ställa frågor utefter 

intervjuguiden. Kvale (1997) menar på att det i en intervju är de första minuterna som är 

avgörande för hur intervjun kommer att fortlöpa. Av den anledningen valde författarna att låta 

intervjuguiden börja med frågor som handlade om respondenternas bakgrund, nuvarande yrke 

och var de arbetar idag. Respondenterna blev snabbt avslappnade vilket gjorde att intervjuerna 

blev trevliga och informativa. Efter varje genomförd intervju transkriberades denna ordagrant 

av den som fört samtalet under den aktuella intervjun. Sammanlagt transkriberade författarna 

tre intervjuer vardera.  

 

3.5. Dataanalys 

Intervjumaterialet analyserades enskilt av den huvudförfattaren som genomfört den aktuella 

intervjun, med hjälp av riktad innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005). Detta gjordes genom 

att läsa igenom hela materialet med fokus på PEO-modellens komponenter person, aktivitet 

och miljö (Law et al., 1996). Dessa olika delar färglades i olika färger för att särskilja dem åt, 

detta utfördes också enskilt av huvudförfattaren för respektive intervju. De färgkodade 



 

13 

textstyckena togs sedan ut och sattes in i ett kodschema. Därefter togs meningsbärande 

enheter som svarade på syftet ut och irrelevant text togs bort, även detta gjordes var för sig av 

författarna. Vidare skapade författarna tillsammans korta reflekterande koder som hjälpte till 

att sedan finna kategorier med liknande innehåll.  

 

3.6. Etiska överväganden 

Informerat samtycke krävs för all forskning som utförs på människor enligt Codex (2013). Ett 

informationsbrev gavs till deltagarna i studien angående dess plan och syfte, metoden som 

kommer att användas samt vem som är forskningshuvudman. Intervjupersonerna 

underrättades även om att deltagandet i studien är frivilligt, samt att de kunde avbryta 

deltagandet när som helst, utan särskild motivering (Codex, 2014).  

Nyttan med att delta i denna studie kan vara att intervjupersonerna kan dra fördel av den 

information som framkommer ur denna studie genom att deras arbetssätt marknadsförs. Detta 

kan gynna deras framtida arbete eftersom arbetsområdet belyses ur fler vinklar och blir mer 

synligt inom exempelvis arbetsterapiområdet. Inspelningarna av intervjuerna förvarades så att 

ingen obehörig kunde ta del av den. Efter att arbetet har slutförts förvaras materialet i ett år 

och förstörs därefter.  

 

4. Resultat 

Syftet med denna studie var att undersöka hur samspelet mellan person, aktivitet och miljö tas 

i beaktande vid hästunderstödd terapi. Innehållsanalysen resulterade i tre kategorier som var; 

relation häst och deltagare, individens förutsättningar i förhållande till aktivitetens krav, samt 

miljöns påverkan.   

4.1. Relation häst och deltagare 

Samtliga respondenter påtalade vikten av att det fanns en matchning mellan hästens 

temperament och deltagarens fysiska förmågor när det gällde att rida. Exempelvis framkom 

det att man använde sig av hästar som man av erfarenhet vet är lugna till deltagare med 

balanssvårigheter eller deltagare som aldrig ridit och därför inte har den balans som krävs för 

att sitta på hästryggen. Andra fysiska nedsättningar hos deltagare kunde vara värk i ryggen. 

Med dessa deltagare kunde man till exempel borsta hästens man istället för att kratta hovarna, 

då detta innebär ett moment där man måste böja sig ner.  
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 “Med folk som har gått på kryckor eller med käpp, har jag fått anpassa med lite 

lugnare hästar.” (Anna)   
 

 

Deltagare med stressrelaterad ohälsa och som lätt stressade upp sig på hästryggen när något 

gick fel kunde skapa orolighet hos känsliga hästar. Det framkom då att man även här bytte till 

lugnare och stabilare hästar som matchade bättre till deltagarens stressproblematik.  

Det påtalades också att det ur säkerhetssynpunkt skulle finnas en god relation mellan 

deltagaren och hästen innan ridning påbörjades. Detta för att deltagaren skulle känna sig trygg 

i samspelet med hästen.  

 

“Vi ser hästen med respekt och som en medhjälpare och inte som något man bara 

sitter på. Sen är det rent säkerhetsmässigt viktigt att det finns en relation mellan häst 

och deltagare redan från marken och att de lärt känna varandra.” (Magdalena) 

 

4.2. Individens förutsättningar i förhållande till aktivitetens krav  

I resultatet framkom det att för deltagare med övervikt fungerade det inte att rida på hästen, 

istället gjordes övningar såsom tömkörning och markarbete med hästen.  

Det fanns deltagare med diagnoser som genererar trötthet, till exempel hjärnskador. För dessa 

anpassades ridpasset till exempel genom att pauser för återhämtning lades in under passet. 

Justeringar i form av förkortade ridpass gjordes också.  

 

“De flesta har inte mycket ork. Man jobbar inte en timme intensivt med den givna 

uppgiften utan det blir att man kommer in, hälsar, tar in hästen, ryktar lite, klappar 

lite, berättar lite hur veckan varit också.” (Daniella)  

 

Det betonades även att samtliga respondenter hade ett tillvägagångssätt som var att byta ut de 

moment som på något sätt upplevts besvärligt för deltagaren. Exempelvis förekom det 

deltagare som upplevde rädsla för att rida och då lät man deltagaren köra eller leda hästen 

istället. Detta för att om man rider när man är rädd är det lätt att man spänner sig och 

utförandet i ridningen blir då inte bra eller säkert. Andra strategier som nämndes var att 

antingen låta det ta sin tid, träna på ridningen tills det kändes tryggt för deltagaren, eller att 

avvakta och göra exempelvis markövningar med hästen istället.  

 

“Om deltagaren exempelvis är rädd för hästar så tar vi det väldigt lugnt och jag 

frågar hela tiden om det känns bra, och gör det inte det får deltagaren kliva av. Det 

har ju hänt att vi då hellre går med hästen istället.” (Moa) 
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Det talades mycket om att planera ridning och skötselaktiviteter av hästen utefter deltagarens 

nivå såsom ridkunskap och tidigare erfarenhet av hästar så att de kunde känna att de fick 

lyckas med uppgiften. Till exempel nämndes det att många deltagare som hade ridit tidigare 

hade väldigt höga krav på sig och var rädda för att misslyckas och bli bedömda. Fokus på 

ridkunskap tonades därför ner och deltagarna fick börja med att bara sitta och följa med på 

hästen. Respondenterna byggde sedan vidare övningar utifrån deltagarens upplevelse av att 

sitta på hästryggen. Samtidigt framkom en annan synvinkel från respondenterna som handlade 

om att uppgifterna också ska vara utmanande eftersom deltagarna lär sig och utvecklas genom 

att gå utanför sin komfortzon. Att till en början kan en uppgift vara svår att utföra, men fås 

rätt kunskap att bemästra uppgiften och chans till övning så upplevs den efter en tid inte lika 

utmanande längre. Respondenterna menade också på att deltagare med depression kan ha 

svårt att se ett slut på saker och ting i verkliga livet. Uppgifter som gjordes för att få en tydlig 

start och ett tydligt avslut var exempelvis att mocka en box eller rykta en häst för att man med 

dessa moment kan se ett konkret resultat eftersom boxen och hästen går från att vara smutsiga 

till att bli rena. Det framkom även att deltagare som skulle rida fick börja med att hälsa på 

hästen samt avsluta med att säga hejdå för att få en tydlig början och ett tydligt avslut.  

Att få detta avslut på ridningen genom att tacka hästen, underlättade för deltagarna att kunna 

gå vidare till nästa planerade aktivitet.  

 

“Deltagare har berättat att de aldrig ser något slut på någonting de gör utan det är 

mer och mer hela tiden. När de får mocka boxen så får de göra något för någon annan 

varelse som är bra och de ser en början och ett slut.” (Anna) 
  

4.3. Samspel mellan individens förmågor, aktivitetsutformning samt fysisk och social 

miljö  

4.3.1. Fysisk miljö  

Alla respondenter har på något sätt haft i åtanke att omgivningen ska vara tillgänglig för att 

deltagarna ska kunna delta i terapin. Anpassningar som gjorts för de deltagare som varit 

rullstolsburna eller haft gångsvårigheter ska kunna ta sig fram i verksamheten har varit att 

asfaltera gårdsplan samt avlägsna nivåskillnader och ojämnheter. En annan aspekt som 

framkom var att respondenter ansåg att det ska inte vara asfalterat överallt för detta då blir 

som en träningsmiljö där deltagarna får möjlighet att kunna gå på ojämnt underlag och känna 

sin gräns och förmåga. Det framkom också att lyft och ramper användes för att deltagare med 

rörelsehinder så de skulle kunna ta sig in i stallet eller upp på hästryggen. Hjälpmedel såsom 

en rem med handtag eller ett bälte att hänga runt midjan kom också fram som exempel för 
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underlätta för deltagare med balanssvårigheter att kunna rida. Det fanns också exempel att 

man använde sig av levande stöd, det vill säga att man var mer än en person vid ridningen 

som hjälpte till att stötta deltagarna.  

“Här i stallet kan man röra sig till och från alla djuren. Mycket är sammanhängande 

och under tak, så det går att komma fram med rullstol utan att man måste ta sig ut. Vi 

har ingångar som är jämna med backen, så det är inga problem att ta sig in. Det finns 

inga trappor som man måste över. Det funkar bra.” (Daniella)  
 

 

Om det inte fanns tillgång till ridhus var man mycket beroende av vädret. Vid så pass dåligt 

väder att man inte kunde vara ute nämndes bland annat strategin att man antingen gjorde 

övningarna som planerats i exempelvis i stallet, eller så pysslade man om hästen istället för att 

rida. En del av respondenterna uppgav att det gav en positiv effekt att utföra övningarna/rida 

utomhus, bland annat kan balansen tränas upp när man går i terräng. Det talades om att 

naturen på och runt gårdarna erbjöd fågelsång, doft av djur och växter, samt synen av 

skogsdjur som emellanåt gick över stigarna som deltagarna red på. Flera av respondenterna 

nämnde att de ansåg att upplevelsen av att vistas i naturen var av stor betydelse för att 

deltagarna skulle kunna känna mindfulness samt befinna sig i nuet. Det påtalades då att 

deltagare som sitter i rullstol och inte har möjlighet att komma ut i skog och natur kunde få 

tillfälle till detta genom att sitta på hästryggen.  

 

“Vi har ju några som tycker att det fungerar bättre i skogen och jag ser också att 

vissa kan slappna av bättre, fokuserar och har lättare att koncentrera sig. Utemiljön 

förändras hela tiden och det är väldigt effektivt att vara där.” (Magdalena) 
 

De respondenterna som uppgav att de hade tillgång till ridhus nämnde att de använde sig av 

detta vid till exempel dåligt väder. De uppgav också att ett annat användningsområde för 

ridhuset var när deltagare kände sig osäkra på att gå ute i naturen av rädsla för att hästen 

skulle springa iväg. Då kunde väggar och underlag i ridhus skapa en trygghet.  

 

“Vissa deltagare känner sig osäkra och tycker det är lättare om man går i ett ridhus 

där det finns väggar och slätt underlag.” (Magdalena) 
 

4.3.2. Hästen som verktyg  

 Respondenterna har alla talat om vinsten av hästens terapeutiska värde för att förbättra 

fysiska förmågor. Med hjälp av att sitta på hästen kan deltagarna bland annat förbättra balans, 

bålstabilitet samt minska spasticitet.  
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“Syftet med ryktning. De kan säga nej jag kan inte böja mig ner, jag törs inte att 

plocka upp något från golvet av rädsla att ramla. När de är nere och gör rent hovarna 

och borstar så lägger de inte märke till att de gör det. De tänker jag kan ju. Man 

plockar bort fokuset på själva böjningen, det är ju att göra rent benet och hoven.” 

(Daniella)  
 

Ett annat viktigt perspektiv som uppgavs ur säkerhetssynvinkel var att hästen som reds skulle 

vara lugn och tränad för att vara trafiksäker och att inte reagera på småljud. Detta för att 

minimera att hästen gör plötsliga rörelser som kan orsaka obalans och fallrisk för deltagare 

med balanssvårigheter eller deltagare utan ridvana. Något som nämndes var att man använde 

Islandshästar då de var lugna och inte lika nervösa som de stora hästarna kan vara. En annan 

orsak var att det skapades en bättre arbetshöjd, om det är en person som behöver mycket 

stöttning så behöver man inte lyfta upp armarna så högt. Hästen sades också kunna bidra med 

en kravlös social relation eftersom att ha närhet med hästen och få ta hand om den, finner 

deltagarna lugn och ro, positiv känsla att göra något för en annan varelse samt upplever att de 

blir accepterade precis som de är. Hästen nämndes även ha en förmåga att avleda 

uppmärksamhet och få deltagaren att glömma tid och rum, kunde bli fokuserad och glömma 

sig själv eftersom all koncentration lades på själva aktiviteten med hästen. Detta gjorde att 

deltagarna ofta klarar av mer än vad de förväntat sig.  

 

En del respondenter använde även hästen som ett verktyg för att få deltagaren att fokusera här 

och nu och glömma bort att man sysslar med träning. Många av dem påtalade även att hästen 

var användbar för att deltagarna fick träna kroppsspråk samt ha någon att bry sig om och ta 

hand om, något som för vissa annars kunde vara svårt och ovant. Detta kunde de i sin tur föra 

över till och använda sig av i det vardagliga livet.  

 

“De deltagare som kommer hit med rullator där syftet är att våga gå på grusväg när 

de håller mig i handen. Då är det svårt och jobbigt och det är halt och ojämnt. Jag 

har upplevt att ger man dem hästen så har de någon annan att hålla koll på. Alltså 

man byter roll från den som bli omhändertagen till någon som ta hand om och leda 

hästen. De glömmer bort underlaget och går ofta mycket bättre och längre än vad de 

trodde sig kunna göra. Det handlar mer om att leda hästen än gångträning för 

deltagaren.” (Daniella)   
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Det nämndes av respondenterna att deltagare med stressproblematik och depression kunde ha 

svårt att se sina behov av matintag och personlig vård. Genom att ta hand om hästen och ta 

hänsyn till dennes behov kunde deltagarna koppla samman vikten av att hästen fick mat och 

vård med sina egna liknande behov. Ett exempel på detta som framkom var att genom att 

deltagarna fick kunskapen om att det var viktigt att borsta bort all lera och smuts på hästen då 

risken för eksem och sår annars uppstår, bidrog med att deltagarna själva förstod vikten av att 

duscha och sköta sin hygien.  

4.3.3. Social miljö 

Det talades också om fördelen av att ta vara på den sociala miljön. Respondenterna uttryckte 

att observation av andra kan generera i self efficacy då det skapar tilltro hos deltagarna själva 

och en känsla av att “kan de, så kan jag också”. Deltagare som av psykiska skäl såsom 

depression saknade tro på sig själva fick därför observera när andra exempelvis ledde en häst 

för att själva bli inspirerade och också våga prova.  

 

“Jag tänker på dom vuxna som kommer med stressrelaterad ohälsa eller utmattning 

och dom som har varit hästrädda. om de ser någon här som klarar av att gå, klappa 

eller leda en liten ponny till eller från hagen så väcks ofta lusten. (Lena) 
  
 

5. Diskussion 

5.1. Metoddiskussion 

Den kvalitativa intervjun upplevdes vara en bra metod för att genomföra studien eftersom 

denna typ av intervju ger en förståelse för intervjupersonens egna perspektiv på ett visst 

område (Kvale, 1997).  

Det finns inte så många som arbetar med hästterapi i Sverige vilket begränsade antalet 

respondenter. En del bortfall gjorde att det slutgiltiga antalet respondenter blev sex stycken. 

Det låga antalet personer som arbetar med hästunderstödd terapi gjorde också att de olika 

respondenterna inte formade en enhetlig grupp eftersom de hade olika yrken i botten och hade 

olika typer av patienter som deltog i terapin. Syftet med kvalitativa studier är att få en 

förståelse för en en persons egna perspektiv på ett visst område (Kvale, 1997) vilket gör att 

den oenhetliga gruppen var en tillgång. Studiens resultat blir svåra att generalisera på grund 

av det låga antalet respondenter. Kvale och Brinkmann (2009) säger att orsaken till låg 

generaliserbarhet i resultatet ofta beror på få respondenter.  

Vi upplever att telefonintervju var en väldigt bra och smidig metod när deltagarna i studien 
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var geografiskt spridda över landet. Det fungerade även bra att spela in med hjälp av 

mobilapplikationen TapeaCall då kvaliteten på inspelningarna var mycket god vilket i sin tur 

underlättade vid transkriberingen. Nackdelen med intervju via telefon var att det blev lite 

opersonligt när man inte fick den mänskliga kontakten. Det var också svårt att invänta svar 

eftersom tystnaden som kan uppstå när respondenten funderar över ett svar inte känns lika 

naturlig när man inte ser varandra. Detta gjorde i sin tur att intervjuaren ibland fortsatte 

förklara frågan i tro om att respondenten inte förstått, vilket gjorde att en del frågor blev 

ledande och således fick ett svar därefter. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är reliabilitet 

ett begrepp som är viktigt när det gäller intervjuer. Intervjuaren bör undvika att ställa ledande 

frågor eftersom detta kan inverka på respondentens svar och därmed bidra till en lägre 

reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Den semi-strukturerade intervjuguiden som användes passade bra för att besvara syftet och 

validiteten ökade eftersom frågorna var utformade efter frågeställningarna och de teman vi 

ville undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009). Validitet inom kvalitativ forskning beskrivs 

generellt som i vilken omfattning studiens metod mäter det som den har för avsikt att 

undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009). Genom att testa intervjuguiden på två utomstående 

personer innan intervjuerna genomfördes ökades validiteten ytterligare. Trots insatser för att 

säkerställa att intervjufrågorna var lätta att förstå, visade det sig att frågan angående hur den 

omgivande miljön ser ut kunde formulerats på ett annat sätt eftersom svaren som framkom 

oftast var en beskrivning av hur naturen ser ut. Det som efterfrågades var hur det ser ut med 

framkomlighet. Författarna fick här ställa följdfrågor för att få ut det svaret som efterfrågades. 

Exempel på följdfrågor blev “Om du exempelvis sitter i rullstol, är det tillgängligt att ta sig 

fram överallt”?  

Frågan ”Finns det något specifikt syfte för varje moment som görs med hästen?” gav inget 

relevant svar för vår studie eftersom den inte berör samspelet mellan person, aktivitet och 

miljö. Denna fråga hade med fördel kunnat undvikas för att spara tid och arbete. I övrigt var 

en semi-strukturerad intervjuguide bra eftersom vi med den kunde variera och omformulera 

frågor utifrån vilken deltagare vi intervjuade och dennes svar. Kontakten via mail har varit 

väldigt smidig eftersom vi snabbt har fått kontakt och respons från deltagarna.  

Genom att ha formulerat intervjufrågorna efter person, aktivitet och miljö var det enkelt att 

kunna ta ut stycken och sätta in i kodschemat. Att ha delat upp det på detta sätt gjorde dock 

också att vår första kodning blev väldigt strikt och inte framhävde samspelet, som egentligen 
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var det vi sökte efter. Att använda kodschema gjorde att vi fick en överblick över vilka 

kategorier vi kunde skapa och använda oss av. Att författarna till en början kodade och 

analyserade de intervjuer man varit huvudförfattare för, var en fördel då det fanns mest 

kunskap om det egna materialet. Däremot var det en vinst att samarbeta när det kom till att 

föra samman materialet till gemensamma kategorier för att en överensstämmande analys 

skulle kunna göras.  

 

5.2. Resultatdiskussion 

Respondenterna i studien tryckte mycket på att hästen är ett utomordentligt redskap för att 

förbättra deltagares psykiska förmågor. Till exempel framkom det att deltagarens arbete med 

hästen kunde hjälpa personen att sedan kunna applicera känslor och tankar i det vardagliga 

livet. Bland annat fanns det deltagare som hade relationsproblem men som genom att skapa en 

relation med hästen kunde ta det vidare ut i livet och få bättre kvalitet i relationer där. Enligt 

McNicholas och Collis (2006) kan socialt stöd från djur fungera som en ersättning för 

bristande mänskligt stöd eftersom det ger en befrielse från skyldigheter i relationen, förbättrar 

omorganisation, återupprättar rutiner och utökar det befintliga mänskliga stödet. Även Berget, 

Skarsaune, Ekeberg och Braastad (2007) har i sin studie påvisat att anknytning till djur kan 

vara ett sätt att utveckla färdigheter i att upprätthålla relationer med andra människor.  

En annan aspekt var att respondenterna uppgav att hästen kunde bidra med en kravlös social 

relation då den accepterar deltagaren om den är och inte dömer någon eller för vidare de 

hemligheter som man berättade för hästen. Hästen uppgavs även ge mycket tillbaka genom 

positiv respons och att vara nära hästen och få ta hand om den gjorde att deltagaren kunde 

finna lugn och ro. Det nämndes i resultatet av respondenterna att deltagare med 

stressproblematik och depression kunde ha svårt att se sina behov av matintag och personlig 

vård. Genom att ta hand om hästen och ta hänsyn till dennes behov kunde deltagarna koppla 

samman vikten av att hästen fick mat och vård med sina egna liknande behov. Detta kan 

kopplas med beskrivningen av von Arbin (1994) att omhändertagande är en betydelsefull 

aspekt i terapin. Då detta ger individen en chans att träna upp sin koncentration, social 

interaktion, samarbete och ansvarstagande (von Arbin, 1994). Nebbe (2000) beskriver också 

att djur, såsom hästar, har en förmåga att fungera som levande, interaktiva verktyg som kan 

användas för att hjälpa människor att se både sig själva och världen på ett nytt sätt samt kunna 

lägga nya färdigheter och svar på sina beteenderepertoarer.   
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En annan intressant faktor som framkom ur studien var att deltagarna enligt respondenterna 

kunde bli helt fokuserade och glömma sig själv när all koncentration lades på själva 

aktiviteten med hästen. De kunde beskriva det som att de glömde tid och rum när de arbetade 

tillsammans med hästen. Det nämndes också att ridning och skötselaktiviteter av hästen ska 

vara på individens nivå och den ska vara både meningsfull och utmanande. Att till en början 

kan en uppgift vara svår att utföra, men får man rätt kunskap att bemästra uppgiften och chans 

till övning så efter en tid känns den inte lika utmanande längre. När deltagarna presterade bra 

med hästen och lyckades med en uppgift upprepande gånger bidrog det med belöningen att 

man fick känsla av glädje och lycka inombords. Detta kan likställas med Csikszentmihalys 

(1999) beskrivning av tillståndet flow, som uppstår när en person utför en aktivitet, där 

utmaningens svårighetsgrad och individens färdigheter ligger på samma nivå. Med uttrycket 

flow menas att en person är helt inne i sitt görande, engagerar sig djupt i aktiviteten och mister 

reda på tiden (Csikszentmihaly, 1999). Flow skapas när man ska utföra en uppgift som 

innefattar en utmaning som individen vet att denne klara av att göra och njuter av att hantera 

(Csikszentmihaly, 1999).  

I studien nämnde respondenterna om self efficacy, som handlar om vad personen gör för 

bedömningar av hur väl denne kan utföra olika handlingar som krävs för att hantera 

potentiella situationer (Bandura, 1977). Människor undviker aktiviteter som de tror 

överskrider sin copingförmåga, men de åtar sig och utför förvisso aktiviteter som de bedömer 

sig själva kapabla att hantera (Bandura, 1977). Personer med låg self-efficacy undviker därför 

svåra uppgifter, de sänker sina mål och söker mindre stöd från andra. Misslyckanden gör att 

de tappar tron på sig själva, vilket i sin tur bidrar till sänkt humör och depression enligt 

Bandura (1977). Detta kan kopplas till den genomförda studien där det nämndes att man 

började med mycket enkla uppgifter för att deltagarna skulle känna att de lyckades. Berget & 

Ihlebaek (2011) pratar också om att djur, såsom hästar kan bidra med att vara levande, 

interaktiva verktyg som kan användas att hjälpa människor lägga till nya färdigheter och 

utveckla copingförmåga.  

Tidigare Randomized Controlled Trials-studier med djurinterventioner (såsom hästar) för 

svårt sjuka psykiatripatienter visade en ökning av self-efficacy vid uppföljning sex månader 

efter utgången av en tre månader lång intervention (Berget, Ekeberg, Pedersen & Braastad, 

2011). Det finns hittills få långsiktiga uppföljande studier av effekterna på self-efficacy och 
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självkänsla med djurterapi men det hade varit intressant att studera vidare vad till exempel 

hästar kan göra för self efficacy.   

Det konstaterandes också att man använde sig av social inlärningsteori, som Bandura (1977) 

menar på är att observera och lära sig av andra för att på så vis skapa en inre kontroll hos sig 

själv, samt att utveckla samhörighet då man kan identifiera sig med andra. Andra personer 

fungerar då som modeller, och genom att lära hur andra gör så bildas det ny inlärning som 

sedan kan fungera som vägledning för hur individen ska agera i en viss situation (Bandura, 

1977). Det beskrevs i studien att många deltagare blev inspirerade av att se vad andra kunde 

klara av och därför själva blev sporrade.   

Det framhölls också att naturen upplevdes göra stor skillnad för deltagarnas välbefinnande 

eftersom de då får komma ut och uppleva olika sinnen som inte kan göra på samma sätt i en 

inomhusmiljö. Naturen på och runt gårdarna erbjöd fågelsång, doft av djur och växter, samt 

synen av skogsdjur som emellanåt gick över stigarna som deltagarna red på. Att vara i kontakt 

med naturen och friluftslivet har i många studier visats vara bra för människans inre väsende 

samt vara effektivt för många olika diagnoser, bland annat fetma, schizofreni och 

stressrelaterade sjukdomar (Annerstedt & Währborg, 2011). Norling (2001) har påvisats i sin 

studie att utförande av aktivitet i naturbaserade miljöer är ett bra sätt för att minska både 

spänning och stressnivåerna hos människor. Han nämner också att stress är en stor bidragande 

faktor till psykisk ohälsa och att ett bra sätt att motverka detta är att vistas i naturen (Norling, 

2001).  
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6. Slutsats  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att respondenterna beaktade samspelet mellan person, 

aktivitet och miljö. Det är intressant att respondenterna har ett perspektiv med utgångspunkt i 

PEO-modellen utan att vara arbetsterapeuter. Dock hade arbetsterapeuten med sitt 

klientcentrerade arbete och sin kompetens och kunskap om samspelet mellan person, aktivitet 

och miljö kunnat bidra till att göra en djupare analys av individens förmågor i förhållande till 

aktivitetens och miljöns krav och därmed förbättra aktivitetsutförandet i denna typ av 

behandling. En reflektion är att resultatet om att respondenterna har ett perspektiv med 

utgångspunkt i PEO-modellen, kan ha framkommit för att det var just detta som efterfrågades 

i intervjuerna.  

För vidare forskning hade det varit intressant att utföra denna studie på deltagarna i 

hästunderstödd terapi för att fånga deras upplevelse av hur samspelet mellan person, aktivitet 

och miljö tas i beaktande.   

Vidare hade det varit intressant att forska i om det finns någon anledning till att det idag är ett 

mycket litet antal personer i Sverige som använder hästen i terapeutiskt syfte. En reflektion är 

dock att det beror på att det ännu inte finns så många studier som visar på effekten av 

hästunderstödd terapi i Sverige.  
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8. Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

● Vad har du för utbildning? 

● Var arbetar du?  

● Hur länge har du arbetat med hästunderstödd terapi? 

● Vad var det som gjorde att du valde att arbetar inom detta område? 

● Hur kommer ni i kontakt med klienterna? 

● Vad är det för klienter som deltar i din terapi? 

● Händer det att det uppstår svårigheter i arbetet med hästen relaterat till klienten och 

dennes förmågor? Hur har ni hanterat detta? 

● Vilka aktiviteter får klienterna utföra med hästen? 

● Finns det något specifikt syfte för varje moment som görs med hästen?   

● Anpassar ni aktiviteterna utifrån vem klienten är och dennes tillgångar? Hur anpassar 

ni detta? 

- Ridkunskaper? (klient-häst) 

- Anpassad av på aktivitetens krav? (Ridning - stalluppgifter) 

- Anpassade ridgrupper?  

 

● Hur ser den omgivande miljön ut? 

 

- Ridhus, möjlighet att rida i naturen? (Hur påverkar detta och är det någon skillnad 

enligt terapeuten?) 

- Multianpassad omgivning? (tillgänglighet, framkomlighet)  

- Anpassning av storlekar på hästen? 

 

● Händer det att det uppstår svårigheter i arbetet med hästen relaterat till den omgivande 

miljön? Hur anpassar ni detta?   


