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SAMMANFATTNING 

Våldsutsatthet har på senare tid kommit att betraktas som ett folkhälsoproblem. Personer 

som har utsatts för våld och våld i nära relation riskerar att drabbas av både psykisk och 

fysisk ohälsa som en konsekvens av våldet. Hästunderstödda insatser har visat sig kunna 

främja hälsan både psykiskt och fysiskt hos människor och skulle därigenom kunna vara en 

lämplig insats för att främja hälsan hos våldsutsatta. Syftet med studien är att studera 

terapeuters uppfattning av hästunderstödda insatsers möjlighet och lämplighet att främja 

psykisk hälsa hos våldsutsatta kvinnor. Av etiska skäl ämnar studien att belysa terapeuters 

upplevelse av hur våldsutsatts hälsa skulle kunna främjas. Studien har en kvalitativ ansats 

där semistrukturerade intervjuer har tillämpats för insamlande av data. Vid val av 

respondenter användes ett målinriktat urval, vilket kom att resultera i sex stycken 

genomförda intervjuer. Insamlad data analyserades genom en manifest innehållsanalys. 

Resultatet tyder på att det finns en möjlig hälsofrämjande påverkan beträffande våldsutsattas 

psykiska hälsa genom insatsen. Respondenterna beskriver att hästunderstödda insatser tycks 

leda till ökad kroppskännedomen, reducerad stress och ökad närvaro. Resultatet tyder även 

på att klienters självförtroende kan stärkas, liksom att förtroende och tillit till andra individer 

kan etableras med hjälp av hästen.  

Nyckelord: folkhälsa, hälsofrämjande, hästar och stallmiljö, rehabilitering, våldsutsatthet. 

  



ABSTRACT 

Violence has recently become considered a public health problem. People who have 

experienced violence often suffer from both mental and physical health problems as a 

consequence of the abuse. Equine-assisted therapy is proven to be able to promote health, 

both mentally and physically. It could therefore be considered suitable for promoting mental 

health of the victims of violence. The purpose of the study is to investigate therapist’s 

experiences whether equine-assisted therapy could promote health among women who have 

experienced violence. For ethical reasons, the study aims to describe the therapist’s 

experience regarding whether the mental health could be promoted. The study has a 

qualitative approach and semi structured interviews was used for collecting data. A targeted 

approach was used for selecting respondents, which resulted in six completed interviews. The 

data was analyzed with a manifest content analysis. The result suggests that there are 

possible health promoting effects regarding the use of equine-assisted therapy to promote the 

mental health in victims of violence. The respondents describe increased body awareness, 

reduced stress and increased attendance to be generated through the intervention. The result 

also indicates that client’s self-esteem can be strengthened as well as the ability to establish 

relationships and trust other individuals.    

Keywords: health promotion, horses and stable environment, public health, rehabilitation, 

violence. 
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1 INTRODUKTION  

Våld är ett allvarligt problem för folkhälsan som kan leda till ett flertal hälsokonsekvenser för 

personer som utsätts eller har utsatts för våld. Drabbade personer kan ha kvarstående men 

trots att våldet har upphört då misshandel riskerar att sätta djup spår både fysiskt och 

psykiskt. Detta kan i sin tur leda till problem som posttraumatiskt stressyndrom, 

psykosomatiska besvär, depression och ångest, för att nämna några konsekvenser. Att 

drabbas av denna typ av psykisk ohälsa som en följd av våldsutsatthet kan därmed leda till 

lägre livskvalité. Det är även vanligt att personer som har varit utsatta för våld kan ha 

kroppsliga minnen som en följd av våldet. Med anledning av detta kan ett holistiskt 

tillvägagångsätt krävas, som inkluderar både ett fysisk och psykisk perspektiv, för att hälsan 

ska kunna främjas hos personer som har utsatts för våld. 

Under de senaste åren har hästunderstödda insatser uppmärksammats allt mer. Denna typ 

av insats kan användas som terapi för personer med såväl fysiska som psykiska problem där 

hästen utgör en del i behandlingen. För att hästunderstödda insatser ska betraktas som en 

accepterad hälsofrämjande insats krävs dock mer evidens som påvisar insatsens effekt för 

hälsan. Nyligen har ridning godkänts som en accepterad idrottsutövning för friskvårdsbidrag, 

vilket indikerar att hälsofrämjande effekter av hästar och ridning börjar uppmärksammas allt 

mer http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H502376. Om mer 

evidens gällande de hälsofrämjande effekterna av hästunderstödda insatser genereras kan 

det i förlängningen förbättra möjligheterna för att i större utsträckning tillämpa insatsen i 

hälsofrämjande syfte.  

Valet av ämne har påverkats av ett personligt intresse för hästar och ridsport. Därmed förelåg 

en förförståelse om interaktionen mellan hästar och människor, hur människans beteende 

påverkar mötet med hästen, liksom hur hästen kan inverka på människan och dess mående. 

Det fanns även en förförståelse gällande upplevelsen av stallmiljö, vilken ofta är en 

harmonisk och naturnära miljö. Intresset för våld som problem i samhället uppkom i 

samband med en praktikperiod. Praktiken genomfördes vid en myndighet som bland annat 

arbetar med jämställhetsfrågor, vilket även inbegriper motverkande av våld. Insikt i 

problemet och dess påverkan på hälsa erhölls genom praktiken, varvid ett intresse för 

hälsofrämjande åtgärder i relation till problemet väcktes. Vidare förelåg en förförståelse 

gällande hälsa, folkhälsovetenskap och hälsofrämjande genom Folkhälsoprogrammet vid 

Mälardalens Högskola.  

Avsikten med arbetet är att öka förståelsen för hästunderstödda insatser som ett möjligt 

tillvägagångssätt för främjandet av den psykiska hälsan, i synnerhet hos personer utsatta för 

våld. Då våldsutsatthet relativt nyligen har klassats som ett folkhälsoproblem som medför 

allvarliga konsekvenser för hälsan både fysiskt och psykiskt, krävs att adekvata insatser finns 

att tillgå för att våldsutsatta personer ska återfå den hälsa de har rätt till. 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H502376
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2 BAKGRUND 

2.1 Våld i nära relation – ett folkhälsoproblem 

Våld har under lång tid inte betraktas som ett folkhälsoproblem. Först under 2002 benämner 

WHO (2002) våld och även våld i nära relation som ett globalt problem för folkhälsa, vilket 

har lett till att problemet har kommit att uppmärksammas i större omfattning. Bland annat 

kom regeringens proposition Mål för folkhälsan (Prop.2002/03:35) att lyfta våld mot 

kvinnor som ett folkhälsoproblem. I propositionen framgår även att det övergripande 

nationella målet för folkhälsoarbete är att skapa förutsättningar i samhället för att hela 

befolkningen ska inneha möjligheten att uppnå en god hälsa på samma premisser. Oavsett 

ålder, religion, etnisk bakgrund, sexuell läggning eller kön ska samma möjligheter till god 

hälsa finnas.  

Många kvinnor har inte samma förutsättningar till att uppnå eller behålla en god hälsa på 

grund av att de utsätts för våld i nära relation. Detta skapar orättvisa skillnader och 

begränsningar i möjligheten att uppnå god hälsa på lika villkor för kvinnor 

(Prop.2002/03:35). Trots att våld uppmärksammats som ett folkhälsoproblem innefattas att 

motverka våld och våld i nära relation främst inom jämställdhetspolitiken. Ett av de 

jämställdhetspolitiska målen tar fasta på att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, samt alla 

människors rätt till att bestämma över sin egen kropp.  

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

Delmålet omfattar alla yttringar av fysiskt och psykiskt, inklusive sexuellt, våld och hot om 

våld som riktas mot kvinnor och flickor (Regeringen, 2017). 

I regeringens utredning Våld i nära relationer – en folkhälsofråga (SOU, 2014:49) framhålls 

dock att det finns anledning att i större utsträckning inkludera problemet även i 

folkhälsopolitiken. Utredningen förespråkar att folkhälsopolitikens nationella mål bör inneha 

en målsättning som innefattar att våld i nära relation ska upphöra, då våld inverkar på 

folkhälsan, liksom möjligheten till en jämlik hälsa. 

Det är hög tid att tydliggöra arbetet mot våld i nära relationer även inom folkhälsoarbetet, vars 

syfte är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen (SOU, 2014:49, s. 318).  

Utöver de allvarliga hälsokonsekvenserna som våld ger upphov till framhålls problemet som 

något som kan förebyggas genom en ökad medvetenhet, samverkan och tidiga insatser, vilka 

samtliga är strategier som tillämpas i folkhälsoarbete (SOU, 2014:49). 
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2.2 Våld i nära relation – hälsokonsekvenser  

WHO (2002) definierar våld som avsiktligt användande av fysik kraft, genom hot eller faktisk 

handling, mot sig själv, en annan individ eller grupp som resulterar eller riskerar att resultera 

i fysisk eller psykisk skada eller dödsfall. Socialstyrelsen (2016) beskriver närmare det mer 

specifika begreppet våld i nära relation genom olika kategorier. Dessa kategorier benämns 

som fysisk, psykiskt eller sexuellt våld. Fysiskt våld kan bland annat utgöras av slag av olika 

former såsom knytnävslag, slag med tillhyggen, knivstick, sparkar eller stryptag. Psykiskt 

våld kan innebära hot, tvingande, trakasserier, förlöjliganden men även kontrollerande 

handlingar och begränsningar i socialt umgänge. Sexuellt våld kan innefatta tvingande 

handlingar såsom samlag utan samtycke, könsstympning samt sexuella trakasserier både 

fysiskt och verbalt. 

Både fysisk och psykisk ohälsa är vanligare hos personer som har varit utsatta för våld i nära 

relation, jämfört med personer som inte har utsatts för våld (SOU, 2014:49). Fysiska skador 

som kan drabba den utsatta beror på viken typ av våld denne har utsatts för, men vanligtvis 

kan det innefatta bland annat blåmärken, sårskador, frakturer, skador på tänderna eller 

skador i underlivet (Socialstyrelsen, 2006). Psykiska implikationer som en följd av 

våldsutsatthet kan innebära ångest, depressioner, ätstörningar, posttraumatiskt 

stressyndrom, självmordsförsök, missbruk av alkohol och droger eller hög konsumtion av 

sömntabletter och lugnande medel. Det är även vanligt att våldsutsatta drabbas av bestående 

smärta, magproblem och även svårigheter att sova (Socialstyrelsens, 2006). Vidare kan 

personen ifråga komma att lida av dåligt självförtroende, tillbakadragenhet, undvikande av 

fysisk kontakt eller isolation (Socialstyrelsen, 2016). 

 

Våld orsakar i synnerhet allvarliga hälsokonsekvenser för individen men leder även stora 

samhälleliga kostnader. Enligt WHO (2002) kan konsekvenser för samhället av fysisk, 

psykologiskt eller sexuellt våld orsaka höga kostnader ibland annat hälso-sjukvården och 

även ge upphov till rättsliga kostnader, frånvaro från arbete samt produktionsbortfall. Enligt 

Socialstyrelsen (2006) finns dock svårigheter i att göra en exakt beräkning av de samhälleliga 

kostnaderna som uppkommer i samband med våld, vilket bland annat beror på att 

mörkertalet vad gäller drabbade antas vara omfattande. Det uppskattas att kostnader kan 

uppgå till omkring 3 300 miljoner kronor per år. I denna beräkning inkluderas emellertid 

inte alla kostnader. Kostnader för tandvård, läkemedel, psykiatri, samt smärta och lidande 

har inte beaktats. De faktiska kostnaderna kan i och med detta antas vara mer omfattande än 

den angivna summan (Socialstyrelsen, 2006).  

2.3 Folkhälsoarbete, hälsofrämjande och preventiva åtgärder 

Folkhälsoarbete bygger på en kombination av primär, sekundär och tertiär prevention. 

Primär och sekundär prevention syftar till förebyggande av uppkomst av sjukdom eller 

ohälsa. Tertiär prevention innebär behandling och rehabilitering som ämnar att påverka 

sjukdomars förlopp eller minska risken för vidare ohälsa (Pellmer, Wramner & Wramner, 

2012). 
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Vidare innefattas även främjande av hälsa i folkhälsoarbete. Hälsofrämjande arbete 

definieras enligt WHO (1986) som en process som syftar till att förbättra människors 

möjlighet att känna tilltro till sin egen förmåga att ta kontroll över, och påverka den egna 

hälsan. Målgrupper för hälsofrämjande arbete kan vara befolkningen i helhet eller avgränsas 

till särskilt utsatta grupper. Arbete kan således ske på olika nivåer i samhället, det vill säga på 

individ-, grupp- eller samhällsnivå (Pellmer et al., 2012). 

Beträffande våld och våldsutsatthet tillhandahålls olika typer av insatser, både vad gäller att 

minska förekomsten av våld liksom insatser riktade mot de som har utsatts. I regeringens 

nationella strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor (Skr. 2016/17:10) 

ligger tonvikten på att påverka maskulinitets normer i samhället. Det vill säga de normer som 

normaliserar våld som ett uttryck för manlighet, liksom normer som innebär att kvinnors 

möjlighet till självbestämmande inskränks. Arenor där möjlighet finns att påverka dessa 

strukturer beskrivs bland annat vara i förskolan, skolan, vuxenutbildningar, elevhälsan, 

hälso-sjukvården, idrotten och andra föreningsliv. Att strukturerat påverka dessa normer 

förväntas således förebygga att våldshandlingar utövas (Skr. 2016/17:10). 

Vad gäller kvinnor som har utsatts för våld finns akuta insatser såsom placering i skyddat 

boende. På längre sikt kan dessa personer även vara i behov av långsiktiga behandlingar 

såsom samtalsgrupper eller psykoterapi för att bearbeta traumat som de upplevt. Dock finns 

begränsad tillgång till denna typ av insats inom hälso-sjukvården. I en del större städer finns 

så kallade Kriscentrum för våldsutsatta, som tillhanda håller möjlighet till bland annat 

gruppsamtal (Socialstyrelsen, 2009). Stödet som finns att tillgå för de som har utsatts skiljer 

sig dock mycket mellan olika kommuner, i vissa kommuner erbjuds inte något stöd för 

våldsutsatta (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, u.å). Även om förebyggande av våld 

framhålls som en av de viktigaste åtgärderna för att motverka problemet enligt regeringens 

utredning (SOU, 2014:49), är det likväl angeläget att de som har utsatts har möjlighet att 

återfå den hälsa de har rätt till, genom att insatser för att främja hälsan hos dessa finns att 

tillgå. 

2.4 Hästunderstödda insatser 

Hästar har länge använts av människan för olika ändamål. Historiskt sett har den har varit 

behjälplig för transport, i jordbruksarbete, liksom i jakt och krig. Därefter har hästen och 

ridning kommit att bli ett uppskattat fritidsintressen och idrottsutövning. På senare tid har 

hästen även inkluderats i behandling av olika hälsotillstånd, både fysiska såväl som psykiska 

(Silfverberg & Tillberg, 2011). Det finns olika former av hästunderstödda insatser som kan 

användas på varierande vis beroende på syftet med insatsen. Silfverberg och Tillberg (2011) 

beskriver hästunderstödda insatser som en typ av insats där ridning och andra aktiviteter 

som inkluderar hästen tillämpas i terapeutiskt syfte. Aktiviteter utöver ridning kan bland 

annat avse hästskötsel, att göra i ordning hästen innan och efter ett ridpass eller att umgås 

med hästen. 
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2.4.1 Hästunderstödda insatser som möjlig hälsofrämjande insats  

I hästunderstödd terapi möjliggörs fysisk kontakt genom hästen, både vid ridning vid och 

skötsel, något som kan ha främjande inverkan på hälsan ur flera aspekter. Vid fysisk kontakt 

frisätts hormonet oxytocin, vilket är ett hormon som innehar ett flertal hälsofrämjande 

fördelar. Hormonet bidrar bland annat till fysisk avslappning, minskar känslighet för smärta, 

sänker puls och blodtryck, liksom halten av stresshormoner i blodet (Uvnäs – Moberg & 

Pettersson, 2004). Oxytocin tycks även främja social interaktion och förutom att reducera 

stress minskar det även ångest (Beetz, Uvnäs- Moberg, Julius & Kotrschal, 2012). Hormonet 

påverkar således både människors beteende och bidrar till endokrina och fysiologiska 

effekter när det utsöndras (Uvnäs-Moberg, 1998). Den taktila beröringen tycks ha störst 

påverkan på frisättningen av oxytocin (Beetz, et al, 2012).  

Utöver fysik kontakt kan hästunderstödda insatser bidra med ytterligare aspekter som är 

främjande för människors hälsa i och med att insatsen innebär en kombination av fysisk 

aktivitet, social interaktion samt kognitiva utmaningar (Silfverberg & Tillberg, 2011). Den 

fysiska aktiviteten som genereras när en person sitter till häst innefattar både balansträning 

och även styrketräning i viss mån, då ryttaren konstant måste anpassa sig till hästens 

rörelser. Därutöver är samspelet med hästen, både vid ridning och från marken, utvecklande 

för kommunikation, koordination och kännedom om den egna kroppen (Hästnäringens 

Nationella Stiftelse, u.å).  

2.4.2 Hästunderstödd terapi som behandling vid psykisk ohälsa 

Interaktion mellan djur och människor kan förbättra den psykiska hälsan hos människor 

som har neurologiska, sociala, psykiska eller utvecklingsrelaterade problem (O’Haire, 2010). 

Tidigare forskning har visat att barn med psykiska besvär har uppnått en bättre mental hälsa 

genom hästunderstödd terapi. Barn med anpassningssvårigheter, ADHD, posttraumatiskt 

stressyndrom, humörstörningar, depressioner och även barn som har bevittnat eller utsatts 

för våld i hemmet har uppvisat en bättre mental hälsa efter terapin (Schultz, Remick-Barlow 

& Robbins, 2007). Även ungdomar med depression och ångest har uppnått en bättre mental 

hälsa genom hästunderstödda insatser. Effekter såsom förbättrad självkänsla, ökat 

självförtroende, medvetenhet och minskade oönskade beteenden har kunnat påvisas hos 

ungdomarna som genomgått hästunderstödd terapi (Wilson, Buultjens, Monfries, & Karimi, 

2017).  

Genom hästunderstödda insatser har personer med beroendeproblematik förbättrat sin 

självbild (Kern-Godal, Halvorsen Brenna, Ajo Arnevik & Ravndal, 2016). Insatsen och den 

omgivande stallmiljön kan enligt studien bidra till en mer positiv syn på den egna individen. 

Personerna upplevde sig vara mer accepterade och kapabla att lösa problem när de befann 

sig i stallet. Även personer med andra psykiska problem såsom självdestruktivitet kan bli 

behjälpta av hästunderstödda insatser. Insatsen förefaller enligt Carlsson (2017) ha en positiv 

inverkan hos personer med självskadebeteende genom bland annat att förmågan att reglera 

känslor förbättras genom samspelet med hästen. Närvaron som krävs tillsammans med 

hästen tycks även minska de självkritiska tankarna hos personerna. 
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2.4.3 Hästunderstödd terapi som möjlig hälsofrämjande insats för individer som 

utsatts för våld  

Utöver den psykiska ohälsan som våldsutsatta kan riskera att drabbas av kan dessa individer 

även uppleva svårigheter gällande tillit och att skapa relationer. Dessa problem kan hästen i 

terapin minska då en så kallad tillitskedja kan utvecklas. Om klienten utvecklar tillit till 

hästen kan tillit därigenom även skapas till terapeuten, förutsatt att denne har en 

förtroendefylld relation till hästen (Froeschle, 2009). Hästen kan även bida till att relationen 

mellan terapeut och klient blir mer genuin då hästen genom sitt sätt att avläsa kroppsspråk 

avslöjar om personer försöker visa upp en förställd bild av sig själva (Carlsson, 2017). 

Människan är vanligen observant på beteenden som uttryckts och förmedlas verbalt medan 

hästen kan uppfatta subtila signaler och det som kan försöka döljas genom att uppvisa ett 

beteende (Wilson, Buultjens, Monfries, & Karimi, 2017). Hästen upplevs dessutom av ofta 

som icke-dömande och kan även uppfattas som mer pålitlig än människor (Carlsson, 2017). 

Froeschle (2009) menar att genom tilliten som utvecklas mellan klient och häst, och även till 

terapeuten, kan klienten komma att upptäcka att det är möjligt att ha goda relationer.  

Ytterligare problem som kan inverka på hälsan hos våldsutsatta är låg självkänsla och lågt 

självförtroende (Socialstyrelsen, 2016). Dessa problem är något som hästunderstödda 

insatser kan bidra till att motverka, då insatsen stärker just dessa aspekter (Froeschle, 2009; 

Wilson et al., 2017). 

2.5 Teoretiskt perspektiv  

Det teoretiska perspektivet utgår i denna studie från Antony Giddens (1996) teori om tillit 

samt från teorin Känsla av sammanhang [KASAM] av Aaron Antonovsky (2005). 

2.5.1 Teori om tillit  

Tillit i relationer sammanflätar relationerna i fråga och utgör såldes grunden för att etablera 

kontakt med andra individer. Tillit är dock inte en given del i personliga relationer, utan en 

process som kräver ansträngning. Att uppnå tillit i en relation kräver uppvisande av omsorg 

gentemot den andra individen samt att parterna ömsesidigt öppnar sig för varandra 

(Giddens, 1996). Tillit definieras huvudsakligen som ”[…] förtroende för eller förlitan på att 

ngn eller ngt har en viss egenskap eller attribut eller att ett påstående är sant.” (Giddens, 

1996, s. 36). 

Förtroende och förlitan är såldes sammanlänkat med tillit. Giddens (1996) teori om tillit 

utgår delvis från den huvudsakliga definitionen av tillit men vidareutvecklar resonemanget 

kring tillit och förtroende. Enligt Giddens (1996) innebär tillit att det finns förtroende för 

något eller någons pålitlighet baserat på tidigare händelser eller resultat av händelser. Detta 

innebär att ett antagande eller förhoppning om pålitlighet eller tillförlitlighet i sin tur kan ge 

upphov till att en person kan utveckla tillit. 
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Skillnaden vad gäller tillit och förtroende är enligt Giddens (1996) att tillit innebär att det 

finns en medvetenhet om de risker som finns samt att dessa beaktas, medan förtroende inte 

förutsätter att dessa risker övervägs. Om en person blir besviken i en situation som har 

präglats av enbart förtroende tenderar personen att skuldbelägga andra, medan i en situation 

som präglats av tillit lägger individen istället skulden på sig själv. Detta för att i den 

sistnämnda situationen har en missbedömning gjort av personen i att sätta sin tillit till något 

eller någon. Giddens (1996) menar dock att tillit och förtroende inte bör separeras utan 

uttrycker att tillit är en särskild typ av förtroende.  

Vidare finns en relation mellan tillit och risk och fara. I vissa fall kan faktorer som skicklighet 

och tur minska en risk men ofta beräknar människan vad som kan betraktas som en så kallad 

acceptabel risk, vilket innebär att faran är minimal. Om det finns en acceptabel risk innebär 

det i sin tur att tilliten till någon eller något kan upprätthållas. Att hysa tillit till något eller 

någon är således inte ett hastigt fattat beslut, utan ett övervägande och accepterande av 

omgivande faktorer (Giddens, 1996).  

2.5.2 KASAM  

KASAM eller känsla av sammanhang är en teori av Antonovsky (2005) som belyser vikten 

av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för människors välbefinnande och 

möjlighet att uppnå eller behålla en god psykisk hälsa. Teorin utgår från ett så kallat 

salutogent perspektiv på hälsa, där tonvikten således ligger på det friska och på det som 

främjar hälsan. Genom det salutogena perspektivet betonas att personer som har någon form 

av sjukdom eller nedsättning ändå kan uppnå en god hälsa. De tre komponenterna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet bygger på varandra och samtliga måste 

uppnås för att uppleva känsla av sammanhang.  

Begriplighet belyser vikten av förutsägbarhet i tillvaron, det vill säga att inre och yttre stimuli 

upplevs som sammanhängande. En individ behöver följaktligen känna att det finns en 

ordning och struktur i tillvaron som gör att personen i fråga förstår varför händelser äger 

rum. Även om oväntade eller tragiska skeende inträffar kan en person med hög begriplighet 

ändå förstå att det har hänt. Motsatsen till begriplighet kan beskrivas som upplevelsen av en 

livsvärld som präglas av kaos, oordning, och händelser som upplevs som slumpmässiga och 

oförklarliga (Antonovsky, 2005). 

Komponenten hanterbarhet innebär att individen upplever att denne har resurser för att 

kunna hantera skeenden i livet. Detta kan både avse individuella resurser hos personen ifråga 

likväl som resurser i form av andra människor, såsom en partner, vänner eller kollegor. 

Hanterbarhet innebär således en tro på att klara av och kunna ta sig igenom svårigheter. 

(Antonovsky, 2005).  

Den sista komponenten, meningsfullhet, framhålls som den viktigaste delen i teorin. 

Meningsfullhet innebär att känna engagemang i något. Antonovsky (2005) belyser att detta 

inte enbart avser kognitivt engagemang utan i synnerhet att vara engagerad på ett 

emotionellt plan. Meningsfullheten gör att de utmaningar och krav som en person ställs inför 

upplevs som värda att lägga kraft på, att det ger personen i fråga något.  
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2.6 Problemformulering 

Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem som får konsekvenser för individen såväl som för 

samhället. Många som har utsatts för våld kan lida av fysiska och psykiska besvär, såsom 

posttraumatisk stressyndrom, depression, ångest och psykosomatiska problem. Då 

hästunderstödda insatser betraktar människan ur ett helhetsperspektiv och inbegriper både 

fysiska och psykiska aspekter, kan det förmodas att hästunderstödda insatser skulle kunna 

leda till hälsofrämjande effekter för människor som varit utsatta för våld. Denna typ av terapi 

har visats sig lämplig för både fysiska och psykiska besvär, däribland depressioner, ångest, 

självskadebeteenden och för personer utsatta för trauma. Mer evidens behövs dock för att 

påvisa om denna form av hälsofrämjande insats kan förbättra hälsan hos personer som varit 

utsatta för våld i nära relation.  

3 SYFTE  

Syftet med studien är att studera terapeuters uppfattning av hästunderstödda insatsers 

möjlighet och lämplighet att främja psykisk hälsa hos våldsutsatta kvinnor. 

 

3.1 Frågeställningar 

 Hur uppfattar terapeuter att den psykiska hälsan kan främjas av hästunderstödda 

insatser? 

 Hur uppfattar terapeuter att hästunderstödda insatser skulle kunna vara lämpligt för 

kvinnor som har utsatts för våld? 
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4 METOD  

4.1 Metodval 

Valet av metod har gjorts med studiens syfte i åtanke, vilket var att studera terapeuters 

upplevelse av hur den psykiska hälsan hos våldsutsatta kvinnor skulle kunna främjas genom 

användandet av hästunderstödda insatser. Syftet efterfrågade upplevelser och i enlighet med 

detta valdes därför en kvalitativ ansats. Enligt Bryman (2011) lämpar sig en kvalitativ ansats 

när forskningen strävar efter förståelse av ett ämne eller fenomen. Vidare ämnar den 

kvalitativa metoden att ta del av den subjektiva upplevelsen hos intervjupersonen, vilket 

eftersträvades i denna studie. 

4.2 Urval 

Valet av personer som ingått i studien har gjorts genom ett målinriktat urval. Denna typ av 

urval innebär att personer som kan förväntas ge svar på det som studien efterfrågar väljs ut 

för att delta i undersökningen (Bryman, 2011). Av etiska skäl valdes att inte genomföra 

intervjuer med personer som har genomgått hästunderstödd terapi. Studien riktades av den 

anledningen mot att undersöka terapeuters perspektiv gällande huruvida den psykiska 

hälsan kan främjas genom insatsen. Personer med utbildning i hästunderstödda insatser 

samt med erfarenhet av behandling av psykiska besvär som en konsekvens av våldsutsatthet 

eftersträvades följaktligen i valet av respondenter.  

Inledningsvis gjordes en övergripande sökning efter verksamma inom hästunderstödda 

insatser via internet. Därefter togs kontakt med en ridskola som håller utbildning i 

hästunderstödda insatser. Kontakt togs även med Organisationen för Hästunderstödda 

Insatser (OHI) http://irt-ridterapi.se/index.html, vilket är en organisation som bland annat 

utfärdar certifikat inom hästunderstödda insatser. Därutöver kontaktades enskilda 

verksamheter som identifierats i den första sökningen. Information om verksamheterna 

erhölls från respektive hemsida varefter en bedömning gjordes gällande lämplighet att delta i 

studien. En första kontakt med de enskilda verksamheterna togs via mejl som sändes direkt 

till ansvarig person för respektive verksamhet. Till OHI och ridskolan sändes en förfrågan via 

mejl om deltagande i intervju till kontaktpersoner för respektive organisation. Förfrågan 

förmedlades vidare i organisationernas nätverk och personer som passade i den eftersökta 

beskrivningen ombads att återkoppla till genomföraren för studien. Sökningen och 

förfrågningarna resulterade slutligen i att sex utvalda intervjupersoner tackade ja till 

medverkan i studien, med vilka intervjuerna kom att genomföras.  

4.2.1 Beskrivning av respondenter 

Respondenterna som har ingått i studien har eftergymnasial utbildning inom olika områden 

såsom fysioterapi, psykologi, psykiatri, vård och beteendevetenskap. Vidare hade samtliga ett 

http://irt-ridterapi.se/index.html
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eget hästintresse i grunden och mertalet av respondenterna har utbildning och även 

certifiering i hästunderstödda insatser. En respondent är inte utbildad terapeut men 

inkluderar hästar i den behandling som denne bedriver. Respondenterna har mellan två och 

tjugo års erfarenhet av hästunderstödda insatser.  

Respondenterna har även varierande erfarenhet gällande behandling av olika målgrupper 

såsom flickor och kvinnor med psykisk ohälsa, neuropsykiatriska problem, stress och 

utmattningssyndrom, trauma, övergreppsproblematik, självskadebeteende, ätstörningar, 

samt missbruk. Samtliga belyser att även om våldsutsatthet inte alltid är det primära 

problemet är det dock vanligt att detta förkommer i kombination med andra problem.  

 

4.3 Datainsamling  

Typen av intervju som användes i studien var av semistrukturerad karaktär. Denna 

intervjuform innebar att intervjun till viss del var styrd med fasta frågor men att det även 

fanns utrymme för en viss flexibilitet. Exempelvis fanns möjlighet att byta frågornas 

ordningsföljd liksom utrymme för följdfrågor om något hade förefallit extra viktigt eller i 

händelse av att ett mer utförligt svar hade ansetts vara nödvändigt (Bryman, 2011). Den 

semistrukturerade intervjun ansågs fördelaktigt för att skapa ett naturligt flöde i intervjun 

samt för att möjliggöra för respondenterna att framhålla det som enligt dem ansågs vara 

viktigt. Då området inte var särskilt väl utforskat bedömdes denna typ av intervju som ett 

lämpligt val för att eventuellt kunna generera nya perspektiv.  

Intervjuguiden (Bilaga A) utformades med studiens syfte i åtanke och kom att bestå av tio 

frågor. De fyra inledande frågorna ämnade att ge en översiktlig bakgrundsförståelse för 

respondenten och dennes erfarenhet gällande hästunderstödda insatser. Vidare behandlade 

frågorna mer specifikt terapeutens upplevelse av hur den psykiska hälsan skulle kunna 

främjas liksom hur insatsen kunde tänkas påverka våldsutsattas hälsa. Trots att 

respondenterna i vissa fall förekom att besvara några av frågorna, ställdes samtliga frågor 

som formulerats i intervjuguiden. Detta för att inte riskera att gå miste om något som skulle 

kunna vara av betydelse. Innan intervjutillfället fick respektive respondent möjlighet att ta 

del av intervjufrågorna. 

Inledningsvis fanns en strävan efter att göra intervjuer i form av fysiska träffar men på grund 

av tidsbrist och respondenternas geografiska placering ansågs telefonintervjuer vara ett 

lämpligt alternativ. Enligt Deakin och Wakefield (2014) är intervjuer som inte innebär fysiska 

träffar ett tideffektivt val. Fem intervjuer kom därav att genomföras över telefon medan en 

intervju genomfördes genom personligt möte vid ett stall där terapeuten varit verksam, då 

den geografiska distansen i detta fall ansågs överkomlig.  

Samtliga intervjuer spelades in för att underlätta den kommande analysen. Detta 

informerades om i missivbrevet och respondenterna gav även sitt samtycke till detta vid 

intervjutillfället innan inspelningen påbörjades. Vid intervjuerna som gjordes över telefon 
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användes högtalarfunktionen i telefonen i fråga, vilket möjliggjorde ljudupptagning på en 

annan telefon. Telefonen som samtalen spelades in på användes inte för vardagligt bruk. 

Intervjuaren befann sig dessutom i ett avskilt rum vid intervjutillfällena där ingen obehörig 

kunde höra samtalen. Intervjun som ägde rum i stallet var dock inte helt ostörd. Den tog 

plats i ett avskilt rum men vid ett tillfälle kom även andra personer in i rummet för att hämta 

utrustning till hästarna. Innan den första intervjun ägde rum genomfördes en pilotintervju 

för att säkerställa att tekniken för ljudinspelning fungerade på önskvärt vis. 

4.4 Analys av data 

Vid analysen av insamlad data användes en manifest innehållsanalys. Den manifesta 

innehållsanalysen innebär att endast det som är skrivet analyseras medan bakomliggande 

och underförstådda åsyftningar i texten bortses från (Granheim och Lundman, 2004). De 

inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant snarast möjligt efter att de genomförts. 

Totalt resulterade detta i 31,5 sidor datautskrivet material. Det utskrivna materialet lästes 

igenom ett flertal gånger för att erhålla en förståelse för texten som helhet.  

Vid genomläsningen markerades delar av texten. De markerade avsnitten kom att utgöra så 

kallade meningsbärande enheter. Dessa meningsenheter beskrivs av Graneheim och 

Lundman (2004) som ord, meningar eller paragrafer som hör samman genom sitt innehåll 

eller kontext. Meningsenheter markerades och placerades därefter i ett separat dokument för 

att skapa en överblick och möjliggöra vidare kondensering och kodning. Varje intervjuperson 

fick ett eget avsnitt för att särskilja dem från varandra. 

Därefter kondenserades meningsenheterna för att göra materialet mer överskådligt (Tabell 

1), vilket innebär att materialet kortas ned och sammanfattas utan att det centrala i texten går 

förlorat (Graneheim & Lundman, 2004). Från de kondenserade meningarna frambringades 

koder utifrån kärninnehållet i den kondenserade meningen. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) möjliggör koderna att reflektera kring innehållet i texten från andra perspektiv. 

Kodningen gör det således möjligt att vidare sortera materialet i mer övergripande 

kategorier. De fem kategorierna som slutligen genererades från koderna var människan som 

helhet, lugn och närvaro, samt lita på andra och lita på sig själv. De två förstnämnda 

kategorierna som genererades ansågs relevanta för den första frågeställningen medan de två 

sistnämnda var av betydelse för studiens andra frågeställning. 

Tabell 1. Exempel på kondensering, kodning och kategorisering av meningsbärande enheter. 

Meningsenhet Kondenserad mening Kod Kategori 

”Så att mycket handlar 

om att jobba med 

kroppen, för i kroppen 

har vi väldigt 

mycket… har vi varit 

med om saker så har vi 

Att jobba med kroppen 

gör att personen känner 

av spänningar 

muskelminnen kopplat 

till känslor 

Psykisk och 

fysisk hälsa 

Människan som 

helhet 
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muskelminnen, alltså 

spänningar i kroppen, 

muskelminnen, och 

när man jobbar såhär 

med kroppen att 

slappna av och känna 

in och känna av sin 

kropp, då händer det 

mycket… 

känslomässigt… med 

människor.”IP2 

 

4.5 Kvalitetskriterier  

För att påvisa att den bedrivna forskningen håller en god kvalité är det av vikt att 

kvalitetskriterier tillämpas. I kvalitativ forskning bedöms kvalitén vanligen utifrån kriteriet 

tillförlitlighet (Bryman, 2011). Kriteriet för tillförlitlighet kan specificeras ytterligare genom 

underkategorier, vilka är trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet (Graneheim & 

Lundman, 2004). Graneheim och Lundman (2004) menar att även om tillförlitlighet går att 

dela upp i kategorier bör dessa emellertid betraktas som en helhet för en korrekt bedömning 

av tillförlitligheten i en studie.  

Trovärdighet innebär att studien ska präglas av ett tydligt fokus liksom att tillvägagångsätt 

ska vara motiverat utifrån studiens ändamål (Graneheim & Lundman, 2004). Den aktuella 

studien har behållit en tydlig inriktning och studiens syfte har genomsyrat samtliga delar och 

besluts som tagits under arbetets gång. En viktig del av trovärdigheten i en studie utgörs av 

att de bäst lämpade meningsenheterna har valts ut. Det bör därför kunna påvisas hur 

kondenseringen har genomförts för att stärka trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 

2004). Detta kriterium har tagits hänsyn till genom att exemplifiera hur kondenseringen har 

gått till (Tabell 1). I studiens resultat presenteras även relevanta citat från intervjupersoner, 

vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) är något som kan förstärka trovärdigheten.  

Pålitlighet innebär att det bör beaktas att data kan ändras över tid samt de beslut som har 

tagits under forskningsprocessen måste beskrivas (Graneheim & Lundman, 2004). I den 

aktuella studien har samtliga delar i processen beskrivits ingående för att påvisa hur 

genomförandet har gått till. I och med att samtliga delar i processen, liksom valet av 

intervjupersoner, har redogjorts för möjliggörs för läsare att besluta huruvida resultatet kan 

vara applicerbart i en annan kontext eller på andra personer. Därigenom stärks även kriteriet 

överförbarhet, som avser i vilken utsträckning resultatet kan appliceras på andra grupper 

eller andra sammanhang (Graneheim & Lundman, 2004). 
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4.6 Etiska aspekter 

Etiska hänsynstaganden är en viktig aspekt i all forskning för att värna om den personliga 

integriteten. Aspekter såsom informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, och 

nyttjandekravet bör beaktas genom hela forskningsprocessen. Informationskravet innebär 

att den som ombes delta i en undersökning ska få tillräcklig information om studiens syfte 

liksom att deltagandet är frivilligt (Bryman, 2011). Vid den första kontakten, som skedde via 

mejl, förklarades vad studien ämnade att undersöka och frågan om deltagande ställdes utan 

uppfordran till medverkan. De personer som visade intresse för att delta i studien 

informerades vid, eller innan intervjutillfället mer ingående om studiens syfte och 

tillvägagångsätt genom ett missivbrev (Bilaga B). Samtyckeskravet innebär att en deltagare i 

en undersökning ska vara medveten om att denne kan återta sitt medgivande om att ingå i 

studien (Bryman, 2011). I brevet framgick att deltagandet var frivilligt och när som kunde 

avbrytas under studiens gång om så önskades.  

Likaså framgick i missivbrevet att intervjupersonernas personuppgifter och utsagor skulle 

komma att behandlas konfidentiellt. Konfidentiallitetskravet beskriver vikten av att 

behandla personliga uppgifter med försiktighet och även att förvaring av dessa måste ske på 

ett sätt som försäkrar att ingen obehörig kan komma att få tillgång till uppgifterna (Bryman, 

2011). Detta har tagits hänsyn till genom att inga personliga uppgifter framkommer i det 

slutgiltiga arbetet. Respondenterna är dessutom avkodade sett till namn då de benämns som 

IP1, IP2, IP3 och så vidare. Vid genomförandet av intervjuerna spelades samtalen in på en 

telefon som inte är i vardagligt bruk för att säkerställa att ingen obehörig fick tillgång till 

inspelningarna. Inspelningarna fördes dessutom över till en lösenordskyddad dator snarast 

möjligt efter att intervjuerna genomförts, varpå inspelningarna raderades. Varken material 

eller det slutgiltiga arbetet har nyttjas på annat vis än studiens syfte avser, vilket var i 

enlighet med nyttjandekravet som innebär att material och resultat enbart får användas på 

det sätt som framgår i det tänkta syftet (Bryman, 2011). Även det transkriberade materialet 

raderades vid färdigställandet av resultatet.  

5 RESULTAT 

Nedan presenteras resultatet utifrån studiens frågeställningar. Den första frågeställningen, 

som behandlar hur den psykiska hälsan skulle kunna främjas genom insatsen, besvaras 

utifrån kategorierna människan som helhet och lugn och närvaro. Studiens andra 

frågeställning, gällande hur våldsutsattas psykiska hälsa skulle kunna främjas, besvaras 

genom kategorierna lita på andra samt lita på sig själv. 
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5.1 Främjande av psykisk hälsa genom hästunderstödda insatser 

5.1.1 Människan som helhet 

Intervjupersonerna beskriver att interaktionen med hästen, både från marken och uppsuttet 

till häst, medför ökad kroppskännedom hos klienterna. De beskriver att en medvetenhet om 

den egna kroppen skapas i och med att en person i mötet med hästen måste tänka på hur 

denne förhåller sig till sin kropp, då hästen uppfattar signaler från kroppsspråket. Flera av 

intervjupersonerna beskriver att den ökade kroppskännedomen i sin tur kan innebära att 

klienterna inser att kroppen och det psykiska måendet kan påverkas av varandra. Att tolka 

signaler från den egna kroppen och komma i kontakt med den beskrivs vara ett sätt för 

personer med psykiska besvär att flytta fokus från tankarna i huvudet till känslan i kroppen. 

Klienterna uppges bli mer eller mindre tvungna att synkronisera hela kroppen och känna 

efter. En respondent beskriver att genom avslappningsövningar och den ökade 

kroppskännedomen kommer ofta många känslor upp till ytan.  

Så att mycket handlar om att jobba med kroppen, för i kroppen har vi väldigt mycket… har vi 

varit med om saker så har vi muskelminnen, alltså spänningar i kroppen, muskelminnen, och 

när man jobbar såhär med kroppen att slappna av och känna in och känna av sin kropp, då 

händer det mycket… känslomässigt… med människor. (IP2)  

Genomgående beskriver flera av intervjupersonerna att hästen som hjälpmedel kan medföra 

att klienter kommer i kontakt med sina känslor även på andra vis. Det krävs exempelvis att 

klienten lär sig att identifiera sina egna emotioner i samband med mötet med hästen. Detta 

belyses av en respondent som beskriver att innan en person går in i stallet för att hantera 

hästarna måste personen ifråga känna in sitt eget känsloläge.  

Det ska vara lugnt och tyst i stallet att man liksom får lägga band eller vad man ska säga, man 

kan inte spela ut hela sitt register i stallet för då blir hästarna oroliga[…]. (IP5) 

5.1.2 Lugn och närvaro 

Överlag uppger respondenterna att lugnet hos hästen och lugnet i den tillhörande stallmiljön 

är centralt i terapin. Några beskriver att förutsägbarheten vad gäller hästhantering skapar en 

form av stabilitet. Intervjupersonerna menar att de rutiner och regler, liksom strukturen och 

sättet att förhålla sig till hästen gör att personerna vet vad som gäller i stallet och vad de kan 

förvänta sig. Överlag beskriver intervjupersonerna att miljön runt omkring, som hästen är en 

del av, bidrar till att det finns goda förutsättningar för personer med psykiska besvär att må 

bättre. Hästen beskrivs ingå i en kontext och hela stallmiljön uppges påverkar mötet med 

hästen.  

Att personen i fråga är i ett lugnt tillstånd beskrivs vara en bra utgångspunkt för att börja 

bearbeta psykiska besvär. Att sänka stressen och gå från att befinna sig i "flykt-läge", som 

många befinner sig i när de är stressade, till "lugnt-läge" beskrivs av flera av respondenterna 

som något som stärker förutsättningen för att kunna bearbeta olika typer av psykiska besvär 

och trauma. Även detta menar flera av respondenterna hänger samman med en ökad 
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kännedom om den egna kroppen, att personen ifråga kan lära sig att känna av och kunna 

påverka sitt stresspåslag. En respondent beskriver att personer med stressystem som är 

antigen på eller helt av även kan lära sig att hitta mellanlägen i och med den ökande 

kroppskännedomen.  

Så det vi övar är ju liksom att å ena sidan kunna identifiera när det är on och när det är off, å 

andra sidan kan man liksom hitta mellanlägen. Det gör man genom att identifiera ”vad är det 

som händer i kroppen på mig, hur reagerar jag? Kan jag, om stressen ökar eller spänningen 

ökar eller rädslan ökar, hur kan jag ta ett steg tillbaka så att det känns acceptabelt?”. (IP1) 

Vidare beskrivs att vara närvarande i nuet som något som sker av sig självt i samvaron med 

hästarna. Några av respondenterna menar att det inte är möjligt att vara någon annanstans i 

tanken. Detta beskrivs som något som sker automatiskt genom att aktiv närvaro fordras i 

detta sammanhang. Upplevelsen av detta beskrivs även som något som klienter sedan ta med 

sig i vardagen. 

[…] eftersom hästen kräver ganska mycket att vi är här och nu så blir det ju mycket 

mindfullness utan att det går att riktigt ta på när man bara är med hästarna. (IP4) 

Jag har en tjej som fortfarande beskriver det här ett år senare, när hon blir stressad så tänker 

hon på hur det var med den här terapihästen och våra terapisessioner och då kan hon liksom 

hitta lugnet och ångestbefrielsen bara genom att minnas. (IP6) 

5.2 Främjande av våldsutsattas hälsa genom hästunderstödda insatser 

5.2.1 Lita på andra 

Centralt i respondenternas utsagor gällande våldsutsatta och hästunderstödda insatser är 

trygghet och förtroende. Dessa aspekter lyfts fram som en viktig del i terapin och återfinns i 

olika delar genom mötet med hästen och terapeuten. Då terapeuten inte riktar allt fokus på 

klienten när hästen finns med, vilket kan ske i ett vanligt terapirum, beskrivs som en 

bidragande faktor till att klienten kan känna sig trygg. Hästen kan även hjälpa till att öppna 

upp för samtal enligt en flera respondenter. En respondent beskriver att vara i stallet 

tillsammans med hästen kan göra att svåra samtalsämnen blir lättare att prata om när hästen 

är närvarande. 

För vi hade sett att när personalen stod i stallet och mockade tillsammans med klienterna, 

eller borstade på hästarna så startade samtal som var väldigt ingående och djupt hos klienten. 

På nått sätt var det som att i den miljön var det så ofarligt, det var så avdramatiserat och 

dessutom hade man hästen nära. (IP2) 
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Flera av intervjupersonerna beskriver att klienter som håller upp en fasad ofta släpper den 

tillsammans med hästen, i och med att hästen inte dömer personerna den möter. Klienter 

beskrivs därigenom kunna vara sig själva i mötet med hästen. 

Och en häst dömer aldrig, hästen vet inte vad du har gjort eller vad du vart med om, den 

agerar bara på det du är just här och nu, värderar inte, tittar liksom inte om du är ful eller om 

du är blåslagen eller utan hon tar dig ju för den du är just där och då, och det tror jag också är 

en ganska skön liksom befriande känsla. (IP6) 

De flesta respondenter belyser att hästen förbättrar möjligheten att skapa en relation mellan 

klient och terapeut. En respondent belyser att det i den vanliga psykiatrin oftast inte finns 

möjlighet att bygga de relationer som kan vara nödvändiga för att kunna bearbeta vissa typer 

av problematik. Vidare beskriver några av respondenterna att det kan upplevas som att klient 

och terapeut befinner sig på en mer likställd nivå i stallet och i relation till hästen. De 

uttrycker att maktbalansen ändras och blir jämnare än vad den kan vara vid vanlig terapi, där 

terapeuten kan uppfattas ha en maktposition gentemot klienten. 

Annars är det alltid en makt… terapeuten besitter ju alltid en, ett överläge, vi har ju alltid 

makten på nåt vis över situationen, medan med dom hästunderstödda insatserna så är dom… 

så känner klienterna att dom är mer jämbördiga med terapeuten. (IP6)  

Ytterligare en aspekt som uttrycks främja relationen mellan terapeut och klient är att hästen 

är väl omhändertagen och får leva i en trivsam miljö. Det menar flera respondenter vittnar 

om att terapeuten har goda avsikter, genom sitt sätt att ta hand om och bemöta hästen.  

[…] man får ett förtroende, hästen blir liksom en brygga mellan behandlare och 

patienterna. Speciellt till barn men även till vuxna… vi är väldigt noga med hur våra hästar har 

det […] så dom har liksom ett väldigt bra liv och det berättar vi mycket, för det ger ju ett 

förtroende för oss. (IP3) 

Samtliga intervjupersoner understryker vikten av att se till att hästen mår bra även i själva 

terapin. En respondent menar att om hästen inte vill vara med riskerar terapisessionen att bli 

negativ, något som kan påverka klientens förtroende för terapeuten. En annan respondent 

menar att om hästen enbart används som ett redskap försvinner väsentliga aspekter såsom 

tilliten och tryggheten mellan klient, terapeut och häst. 

Men om du ser hästen som ett subjekt och tar hand om och ger uttryck för att du tar hand om, 

och vill hästen väl så kommer klienten att säga ”vad skönt, här är en människa som 

respekterar, bryr sig om, tar hänsyn till”, vilket skapar trygghet hos klienten. (IP2) 

[…] vi måste också ha ett etiskt perspektiv och tänka på vad hästen tycker om att vara med i 

behandlingsformen och att man hela tiden måste ha i åtanke att hästen är med på det här, 

liksom inte bara att man använder det som ett verktyg utan att man också faktiskt ser till 

hästen som individ. (IP4) 
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Några av intervjupersonerna beskriver att relationen till hästen är något som byggs upp 

allteftersom och utifrån individens villkor. Personen kan själv bestämma hur mycket denne 

vill interagera med hästen, vilket gör att interaktionen sker på individens premisser. Hästen 

beskrivs kunna bistå med värme och närhet i den mån som klienten själv önskar.  

 […] en häst så stor som den är som accepterar henne fullt ut och säger ”hej, vad trevligt att du 

kommer”, där hon kan få lägga sitt huvud mot halsen, krama om hela halsen. Det är ju ganska 

mäktigt när man står framför en häst och bara kramar och känner hästens puls, hjärtslag, och 

man bara känner värmen och det här lugnet som hästen sprider som är så välgörande för en 

människa som är utsatt för trauma. (IP2) 

Den bidrar med fysik närhet på ett mjukt sätt, utan att egentligen kräva nånting tillbaka. (IP5) 

Vidare beskriver flera respondenter att sitta till häst och låta sig bli buren av hästen är en 

speciell situation där den som sitter till häst är tämligen utlämnad till hästen, men att det 

samtidigt kan upplevas tryggt genom hästens vaggande rörelsemönster. En respondent 

menar att om personen dessutom tillåter någon annan att leda hästen så stärks relationen 

även till den som leder hästen. 

5.2.2 Lita på sig själv 

Intervjupersonerna menar att klienterna många gånger bygger upp en starkare självkänsla 

genom terapi med hästar. Många aspekter i hästhanteringen beskrivs främja vissa 

egenskaper som klienterna sedan kan ta med sig i vardagen. Några beskriver att tydligheten 

som krävs med hästar kan vara utvecklande för klienterna, liksom att träna på att sätta 

gränser.  

[…] dom stärker ju deras självkänsla och… alltså på många olika sätt. Man måste säga nej till 

en häst emellan åt, vilket gör att det sen också blir lättare att säga nej till en person. (IP5) 

Hästen är en ganska stor och mäktig varelse som… att kunna känna att du bemästrar ett så 

pass stort djur ger ju jättemycket självkänsla, självförtroende, mod, att våga stå på sig, att vara 

tydlig så det är jättemycket egenskaper som du jobbar med hela tiden omedvetet. (IP6) 

Det beskrivs även att klienten kan börja betrakta sig själv från nya perspektiv genom 

samvaron med hästen. En respondent berättar om en klient som fick vara en del i 

rehabiliteringen av en häst som varit halt. Personen i fråga hade fått vård under lång tid men 

när hon fick möjligheten att rehabilitera hästen fick hon se sig själv från en annan vinkel. 

 […] att få lov att hjälpa till och rehabilitera en häst som inte duger, som är på väg in i 

verksamhet igen kan ju vara en väldigt bra roll för den som hela tiden får hjälp. (IP1). 

En annan respondent menar att den dagliga hanteringen av hästen kan bidra med liknade 

upplevelser. Respondenten beskriver att hästen på sätt och vis är utlämnad till personen som 

hanterar den och att klienterna kan relatera till hästen i detta avseende.  



18 

[…] sen har vi även det här att när vi ställer en häst i en box, den är helt utlämnad till mig som, 

eller nån annan som hanterar den, till hur vi hanterar den och hur vi ser till att dens behov blir 

tillgodosedda och att den mår bra och att den är trygg […] och dom blir också nån som 

beskyddar den här hästen på nåt sätt va… och den hästen är ju lika utsatt som kanske dom har 

varit som barn eller i sin relation, den dom är våldsutsatta för. (IP3) 

På liknande sätt beskrivs omhändertagandet av hästen även kunna leda till självreflektion 

hos klienterna. Respondenterna menar att det kan väcka tankar om hur personen ifråga själv 

vill ha sitt liv.  

[…] hästen öppnar ju upp väldigt mycket till att man kan reflektera kring hur man själv gör och 

är i livet. (IP4) 

Det blir så tydligt med hästarna […] att förklara vad deras behov är och då behöver vi som 

människor kanske tänka på vilka våra behov är, ”hur kan jag se till att jag mår bra på bästa 

vis?” [...]. (IP3) 

En annan respondent berättar om en klient som försökte pressa sig själv att sitta upp på en 

häst trots att denne var mycket rädd för hästar. Personen hade bland annat upplevt våld i 

nära relation och var därigenom också van att anpassa sig till omgivningen. Vid ett tillfälle 

tvingade klienten sig själv att sitta upp på hästen trots att denne egentligen inte ville, något 

som snarare förstärkte rädslan för hästen. Vid ett senare tillfälle när personen hade möjlighet 

att prova sitta upp igen valde denne att inte sitta upp, vilket också var första gången hon gjort 

något utifrån sitt eget tycke. Detta kom, enligt respondenten, att leda till flera förändringar i 

hennes liv där hon, till skillnad från tidigare, började utgå från vad hon själv ville.  

[…] hon gick upp och ställde sig på rampen bredvid hästen och så sa hon ”neh, jag ska inte 

kliva på”, det var nog det bästa beslut hon hade kunnat ta […] det var första gången i sitt liv 

som hon hade bestämt sig för att inte göra någonting som alla andra gjorde, utan utgå från sitt 

eget så att säga. (IP1) 
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6 DISKUSSION 

Nedan diskuteras inledningsvis studiens metod och därefter studiens resultat utifrån ett 

teoretiskt perspektiv.  

6.1 Metoddiskussion  

6.1.1 Diskussion om metodval 

Valet av metod, det vill säga en kvalitativ ansats, ansågs lämpligt då det fanns en strävan 

efter att undersöka respondenternas subjektiva upplevelser. Det förelåg således ingen strävan 

att finna allmänt gällande kunskap, som den kvantitativa ansatsen däremot avser (Bryman, 

2011). Ämnet i sig, hälsofrämjande genom hästunderstödda insatser, är ett förhållandevis 

outforskat område i synnerhet vad gäller våldsutsattas möjliga nytta av insatsen. Vid 

forskning som studerar områden vilka inte är väl utforskade kan det därmed vara brukligt att 

tillämpa en kvalitativ ansats för att utröna ny information om området. Det fanns i denna 

studie en strävan att undersöka området med öppenhet för nya perspektiv. Följaktligen 

bedömdes valet av metod än mer passande i och med att den kvalitativa ansatsen inte söker 

att bekräfta eller förkasta en hypotes eller teori, vilket däremot eftersträvas i den kvantitativa 

ansatsen (Bryman, 2011). 

6.1.2 Diskussion om urval 

Det målinriktade urvalet ansågs lämpligt då specifika upplevelser och erfarenheter 

eftersträvades i studien, vilket kan erhållas genom ett målinriktat urval enligt (Bryman, 

2011). Denna typ av urval förväntades bidra till att finna respondenter med erfarenhet kring 

det specifika ämne som studien ämnade att undersöka. En annan form av urval hade därmed 

inte varit lämpligt för denna studie. Dock förekom svårigheter i att finna personer med 

erfarenhet gällande behandling av våldsutsatta. De respondenter som hade något mindre 

erfarenhet av denna målgrupp besatt emellertid erfarenhet av behandling av andra grupper, i 

vilka våldsutsatthet kan utgöra en del av problematiken. Erfarenhet av behandling av 

grupper med symptom som kan finnas hos den aktuella målgruppen förekom likväl, varvid 

bedömningen gjordes att dessa erfarenheter var relevanta för studien. Vidare fanns även en 

variation hos respondenterna gällande erfarenhet och utbildning inom hästunderstödda 

insatser, liksom på vilket vis de hästunderstödda insatserna bedrevs. 

På grund av tidsbrist fanns inte utrymme för ytterligare selektivitet i urvalet. Av de personer 

som kontaktades valdes de som återkopplade först och visade intresse för studien. Dessa 

upprättades vidare kontakt med och intervjuer bokades in snarast möjligt, vilket därigenom 

kan ha påverkat studiens resultat. Om mer tid funnits till förfogande hade urvalet kunnat 

genomförs än mer grundligt, sett till de erfarenheter som efterfrågades. 
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6.1.3 Diskussion om datainsamling 

Den semistrukturerade formen av intervju bedömdes som ett lämpligt val i och med att 

intervjuformen innebar förhållandevis mycket utrymme för respondenterna att belysa ämnet 

utifrån vad de upplevde som väsentligt. Bryman (2011) menar att den semistrukturerade 

intervjun ger utrymme för just detta. Det är möjligt att en ostrukturerad intervju hade kunna 

generera ett mer djupgående resultat, men på grund av intervjuarens ovana föreföll en mer 

strukturerad intervjuform som ett lämpligare alternativ.  

Den förförståelse som fanns gällande hästar och stallmiljö kan betraktas som en styrka ur 

flera aspekter vid genomförandet av intervjuerna. Dels underlättade den för att relatera till 

insatserna och hur dessa kan påverka människan. Den kan även ha underlättat i samtalet 

mellan respondent och intervjuare då begrepp och uttryck som används inom hästvärlden 

var kända för intervjuaren. Att intervjuare och intervjuperson förstår varandra kan tänkas 

bidra till att generera relevant information i större utsträckning i intervjun, då Kvale och 

Brinkman (2014) menar att kunskap frambringas genom den sociala interaktionen som 

skapas mellan intervjuare och intervjuperson. Det är dock möjligt att intervjuarens 

förförståelse kan ha påverkat respondenterna att lyfta fram vissa aspekter som bekräftade 

förförståelsen. 

Intervjuguiden ansågs överlag bida till ett resultat som var i enlighet med studiens syfte. 

Frågan ”Kan du beskriva vad du förväntar dig när du inleder en behandling av en klient 

med psykiska besvär?” skulle eventuellt behövts omformuleras något. Flera av 

respondenterna upplevde det svårt att beskriva just förväntningar då ordet i sig kan upplevas 

kravfyllt, vilket inte är i enlighet med hur hästunderstödd terapi vanligen genomförs. Frågan 

skulle snarare ha formulerats att beskriva förhoppningar med insatsen.  

För att inte påverka intervjupersonernas svar uteslöts ordet hälsofrämjande i intervjuguiden, 

då användandet av ordet eventuellt hade medfört att frågan hade blivit ledande. Detta ledde 

emellertid till att svaren inte huvudsakligen kom att innehålla hälsofrämjande perspektiv. 

Dock bedömdes risken att styra intervjupersonernas svar vara för stor om ordet 

hälsofrämjande hade inkluderats, varvid det beslutades att uteslutas i intervjuguiden. Ett 

möjligt sätt att kringgå detta hade varit att använda synonymer till hälsofrämjande i frågorna 

för att i större utsträckning erhålla svar gällande hur hälsan skulle kunna främjans genom 

insatsen.  

Tidsåtgången för intervjuerna varierade mycket mellan respondenterna. Intervjuerna tog 

mellan 47 och 21 minuter. Detta kan härröras till olika lång erfarenhet hos 

intervjupersonerna men även till hur snabbt de olika personerna talade. Att intervjuerna 

genomfördes över telefon kan innebära både styrkor och svagheter. Enligt Kvale och 

Brinkman (2014) är en styrka med telefonintervjuer att det möjliggör intervjuer trots långa 

geografiska avstånd, vilket var fallet i studien. Det kan däremot antas upplevas svårare för 

respondenten att berätta om sina upplevelser när intervjun sker över telefon då 

respondenten inte kan ta del av intervjuarens reaktioner, något som skulle kunna påverka 

respondentens vilja att berätta om sina erfarenheter. Att kommunikationen endast sker 

verbalt menar Deakin och Wakefield (2004) kan göra att intervjun upplevs som formell, 

vilket kan försvåra att skapa en avslappnad känsla i intervjun. Deakin och Wakefield (2004) 
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belyser även att det kan vara svårt att intervjua reserverade respondenter när intervjun inte 

sker ansikte mot ansikte. Å andra sidan kan det samtidigt innebära att intervjuaren minskar 

risken att påverka eller styra respondentens svar genom sina ansiktsuttryck eller dylikt, vilket 

kan ske vid fysiska intervjuer. Vidare finns vissa risker med att tillämpa tekniken, såsom att 

samtal riskerar att brytas (Bryman, 2011). Detta inträffade dock inte under någon av 

intervjuerna. Däremot fick vissa frågor ibland repeteras då de inte uppfattades av 

respondenten, möjligen på grund av dålig mottagning.  

Innan intervjuerna ägde rum fick respondenterna ta del av frågorna. Detta kan dels betraktas 

som en svaghet i studien med anledning av att spontaniteten minskar till skillnad från om 

respondenten inte sett frågorna innan, vilket enligt Kvale och Brinkman (2014) kan inverka 

negativt på intervjuns kvalitet. Å andra sidan fick intervjupersonerna möjlighet till 

eftertanke, vilket kan ha bidragit med mer utförliga och fylliga svar, något som däremot 

betraktas ha positiv inverkan på kvaliteten i en intervju (Kvale & Brinkman, 2014). Dock är 

det möjligt att svaren hade blivit annorlunda om frågorna ställts först vid intervjutillfället, 

vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet.  

6.1.4 Diskussion om analys 

Den manifesta innehållsanalysen, som enbart tar hänsyn till det synliga i textmaterialet, 

valdes för att analysera insamlad data upplevdes som passande i studien. Analysen tog dock 

något längre tid än förväntat, vilket kan härröras till utförarens ovana vad gäller att 

genomföra och analysera intervjuer. Valet av analys var dock ett förhållandevis tidseffektivt 

alternativ. En latent innehållsanalys som enligt Granheim och Lundman (2004) även beaktar 

tonläge och kroppsspråk är mer tidskrävande och hade därför inte varit möjlig att genomföra 

inom studiens tidsram. En sådan analys var inte heller möjlig att tillämpa då intervjuerna till 

stor del genomfördes över telefon. Inte desto mindre är det möjligt att en latent 

innehållsanalys hade kunnat bidra med djupare eller andra insikter, vilket därigenom hade 

kunnat generera ett annat resultat.  

Analysen av data inleddes när samtliga intervjuer genomförts och transkriberats. Även i 

analysen kan förförståelsen ha inverkat i valet av meningsbärande enheter, liksom de citat 

som har valts ut. Emellertid finns ingen direkt stävan efter objektivitet från forskarens sida i 

kvalitativ forskning då intervjuarens tolkning utgör en del i frambringandet av kunskap. 

Kvale och Brinkman (2014) framhåller dock att forskaren bör vara medveten om sin egen 

subjektivitet och vara uppmärksam på att inte tolka selektivt för att bekräfta sin egen 

uppfattning. Detta togs i beaktande under analysen, dock upplevdes inga uppenbara 

motstridigheter mellan respondenternas utsagor och intervjuarens förförståelse.  

6.1.5 Diskussion om kvalité 

En viktig del i bedömningen av tillförlitligheten är enligt Elo och Kyngäs (2008) att 

analysprocessen är väl beskriven för att den som tar del av studien ska kunna bedöma hur 

forskaren har gått tillväga i framtagandet av resultatet. I denna studie stärks detta genom att 

det har exemplifierats hur kondensering och kodning har gått till. 
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Att respondenterna hade olika lång erfarenhet och var verksamma på olika vis inom 

hästunderstödda insatser kan tänkas ha inverkat på resultatet i flera avseenden. Dels kan 

trovärdigheten anses stärkas då respondenter med olika erfarenhet kan bidra till att ämnet 

belyses från olika perspektiv (Graneheim & Lundman, 2004). Å andra sidan kan de 

varierande erfarenheterna hos respondenterna gällande våldsutsatthet innebära att resultatet 

blivit något spekulativt. Det kan därmed ha påverkat huruvida resultatet kan anses påvisa att 

den psykiska hälsan hos våldsutsatta faktiskt kan främjas.  

Att studien har begränsats till att studera terapeuters upplevelse av hästunderstödda 

insatsers påverkan på våldsutsattas psykiska hälsa kan innebära svårigheter i att avgöra 

huruvida detta stämmer överens med målgruppens faktiska upplevelser. Å andra sidan 

berättade samtliga respondenter utförligt och gav målande exempel kring klienters 

upplevelser av hantering och samspel med hästar, något som bidrog till att klienternas 

perspektiv belystes genom respondenterna.  

Vidare kan resultatet ha påverkats av att respondenterna som ingått i studien själva fick ta 

kontakt med utföraren om det förelåg ett intresse att delta. Detta kan ha inneburit att 

respondenter var positivt inställda till studien och det som studien ämnade att studera, vilket 

i sin tur kan ha påverkat respondenternas svar. Det är möjligt att andra aspekter hade belysts 

om urvalsättet inte hade inneburit att intresserade respondenter skulle återkoppla till 

genomföraren för studien. Dock menar Kvale och Brinkman (2014) att en välmotiverad 

intervjuperson är att föredra för att en intervju ska vara givande, därigenom kan resultatet ha 

påverkats positivt av detta.  

I och med respondenternas olika erfarenheter samt att antalet respondenter var relativt få 

kan möjligheten att applicera resultatet i andra sammanhang ha påverkats, och därigenom 

begränsat studiens överförbarhet. Om antalet respondenter varit mer omfattade men valts ut 

på samma sätt, det vill säga med olika typer av erfarenhet och utbildning, hade resultatet 

kunna antas vara mer överförbart. Att respondenterna beskrivs översiktligt utifrån utbildning 

och erfarenhet kan dock betraktas göra det möjligt för andra att avgöra huruvida resultatet 

kan vara överförbart i andra sammanhang. Övriga delar i studien gällande tillvägagångsätt 

och beslutsfattande är utförligt beskrivna, vilket enlig Graneheim och Lundman (2004) kan 

betraktas stärka pålitligheten i en studie.  

6.1.6 Diskussion om etik  

Ett etiskt ställningstagande gjordes inledningsvis i valet av respondenter. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) måste det beaktas huruvida personer som medverkar i intervjun kan 

påverkas under och efter genomförandet. Beslutet att intervjua terapeuter grundades i att det 

ansågs oetiskt att intervjua våldsutsatta personer som genomgått hästunderstödda insatser, 

då ämnet var känsligt förelåg en risk för att intervjun hade lett till personliga konsekvenser. 

Det är möjligt att resultatet eventuellt kunnat bli ett annat om intervjuerna hade kunnat 

genomföras med dessa personer, då det hade kunnat ge en djupare insikt i hur insatsen kan 

inverka på den psykiska hälsan hos dessa.  
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Vidare har de etiska principerna informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet tagits hänsyn till i studien, vilka enligt Bryman (2011) bör ingå i all 

forskning. I missivbrevet som sändes till samtliga respondenter framgick information om 

studien samt att deltagandet i studien var frivilligt och när som helts kunde avbrytas. Vid 

intervjutillfället bekräftades att respondenten hade tagit del av innehållet i missivbrevet. 

Därtill bekräftades att respondenten godkände att intervjun spelades in innan inspelningen 

påbörjades, även om detta likväl framgått i missivbrevet. Intervjuaren var kontaktbar via de 

uppgifter som bifogades i missivbrevet, i händelse av att respondenterna önskade återta sin 

medverkan i studien.  

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att material och personuppgifter har behandlats i 

enlighet med kravet. Respondenternas personuppgifter skyddades även genom att de nämns 

som IP1, IP2, IP3 och så vidare. Respondenternas identitet var därigenom inte känd för 

någon utomstående. Vid intervjun som tog plats i stallet finns emellertid en risk att 

konfidentialiteten kan ha påverkats då utomstående personer kom in för att hämta 

utrustning. Det är därmed möjligt att dessa kan ha förstått att personen i fråga medverkade i 

en intervju. 

Vad gäller den översiktliga beskrivningen av intervjupersonerna inkluderades inga specifika 

uppgifter som skulle kunna peka ut en person för att stärka konfidentialiteten. 

Konfidentialiteten kan även anses ha stärkts ytterligare genom att respondenterna var 

verksamma i olika delar av landet, vilket ytterligare minskar risken för identifiering. 

Därutöver har insamlad data och material enbart nyttjats för studiens syfte, vilket är i linje 

med nyttjandekravet.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Hästunderstödda insatser tycks vara främjande för den psykiska hälsan på flera sätt enligt 

respondenternas utsagor. I och med att det finns många faktorer som samspelar i 

hästunderstödda insatser är det dock svårt att avgöra om någon aspekt inverkar mer på 

hälsan än andra. Som respondenterna belyser är det troligtvis helheten sett till samvaron 

med hästen och stallmiljön som kan bidra till goda förutsättningar för att förbättra den 

psykiska hälsan hos klienter. 

Att vara i kontakt med hästen och stallmiljön framhålls av respondenterna som 

stressreducerande, vilket därmed kan betraktas som en betydande faktor för att främja 

hälsan. Dels möjliggörs fysisk kontakt som i sin tur inger lugn och sänker stress enligt Uvnäs 

– Moberg och Pettersson (2004), något som även kan tänkas förstärkas av det lugn som 

präglar stallmiljön. Att reducera stress kan antas verka främjande för alla människors hälsa 

oavsett om psykisk ohälsa föreligger eller inte. Det kan emellertid tänkas vara särskilt 

välgörande för personer som ofta är exponerade för just stress och stressande situationer, 

vilket är fallet för personer som är utsatta för våld. I synnerhet kan även kontakten med 

hästen vara ett lämpligt sätt för våldsutsatta att återfå fysisk kontakt, särskilt eftersom 
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interaktionen kan ske på individens eget initiativ. Då våldsutsatta enligt Socialstyrelsen 

(2016) kan uppleva svårigheter gällande just fysisk kontakt kan det förmodas att kontakten 

med hästen, som individen helt själv styr över, möjligen kan minska svårigheter som är 

kopplade till fysisk interaktion. Att personen själv kan reglera kontakten samtidigt som 

denne befinner sig i en miljö som präglas av lugn är också något som kan tänkas vara 

betydande för detta. 

Hela konceptet i ett stall bidrar förutom med lugn även med trygghet på flera sätt. Dels 

beskrivs hästunderstödda insatser kunna bidra med struktur och förutsättningar för att 

skapa rutiner. Enligt Antonovsky (2005) är just rutiner och förutsägbarhet en viktig aspekt 

för att skapa begriplighet i livet. Det är möjligt att personer som har upplevt våld eller erfarit 

traumatiska händelser kan känna en trygghet i att i detta sammanhang känna till rutinerna i 

stallet och att det finns en struktur i hur mötet med hästen sker liksom skötseln av hästen. 

Det finns även en förutsägbarhet i hästens beteende, då den till stor del reagerar utifrån det 

beteende som personen i fråga uppvisar. Visserligen är hästen ett djur vars beteende inte 

alltid går att förutspå, men hästens agerande är trots allt aldrig av ondo och den agerar inte 

med baktanke, vilket kan bidra till att den upplevs som pålitlig. 

Respondenterna belyser även att just förtroende och trygghet etableras i relation till 

hästarna. Då våldsutsatta kan uppleva svårigheter gällande att etablera tillit till andra 

individer kan hästen antas vara behjälplig i detta avseende. Det belyses av Froeschle (2009) 

att hästen kan underlätta i att skapa en tillitsfull relation till terapeuten. Om hästen och 

terapeuten har en relation som präglas av tillit kan detta leda till att terapeuten också upplevs 

som pålitlig. Terapeuten behöver således inte bevisa att denne är att lita på, utan klienten kan 

själv skapa sig en uppfattning genom att observera dennes relation till hästen. På samma sätt 

finns en trygghet i att se hur terapeuten tar hand om djuren då detta likväl inger förtroende, 

vilket även belyses av respondenterna. Förtroende är enligt Giddens (1996) en förutsättning 

för att i förlängningen kunna utveckla tillit. Att klienten kan observera terapeuten och 

hästarnas relation kan därigenom betraktas förbättra förutsättningarna för att klienten ska 

kunna hysa tillit till terapeuten. I förlängning menar (Froeschle, 2009) att utvecklandet av en 

tillitsfull relation till häst och terapeut tänkas förbättra möjligheten att även lita på andra 

människor. Det kan i sin tur tänkas förbättra personens förutsättningar upprätta andra 

relationer, något som kan minska risken för isolation vilket enligt Socialstyrelsen (2016) 

riskerar att drabba personer som utsattas för våld.  

Vidare lyfter några av respondenterna att maktbalansen förefaller jämnare i denna 

terapiform, något som kan tänkas vara särskilt lämpligt för våldsutsatta personer i och med 

att de har utsatts för en allvarlig form av maktutövning. Denna, mer jämlika, maktfördelning 

kan därmed tänkas främja tilliten mellan individen och terapeuten ytterligare.  

Enligt respondenterna kräver hästen inte något tillbaka såsom en människa kan göra, vilket 

också kan betraktas vara tillitsfrämjande och väsentligt för att etablera en relation med 

hästen. Om det finns en acceptabel risk menar Giddens (1996) att det är möjligt att utveckla 

tillit då risken för att bli besviken upplevs som liten. I och med hästens genuinitet kan det 

betraktas som att risken för att bli sviken eller dylikt upplevs som minimal. Att hästen är 

icke-dömande kan också tänkas bidra till att personerna upplever att det inte föreligger en 
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risk i att interagera med hästen, vilket därmed kan tänkas förbättra möjligheten att etablera 

tillit.  

Om förmågan att kunna lita på hästen, och därigenom andra individer, kan det i sin tur antas 

stärka personens känsla av hanterbarhet. I och med att tillit enligt Giddens (1996) är en 

grund för att bygga relationer kan det förmodas att tilliten som byggs upp i detta avseende 

också påverkar hanterbarheten. Att lita på andra individer leder till att kunna skapa 

relationer. Dessa kan vara nödvändiga för att kunna möta motgångar eller dylikt, något som 

enligt Antonovsky (2005) är väsentligt för upplevelsen av hanterbarhet. Tilliten som stärks 

till andra kan således betraktas som en förutsättning för att skapa yttre resurser i form av 

relationer, vilket på så vis kan stärka komponenten hanterbarhet.  

Förutom yttre resurser innefattar hanterbarhet enligt Antonovsky (2005) även att själv 

inneha resurser för att hantera situationer och skeenden, vilket kan tänkas erhållas genom 

hästunderstödda insatser. Många respondenter beskriver att hästen kan bidra till att 

individen får ett annat perspektiv på sig själva genom att börja betrakta sig som mer kapabla 

och i större utsträckning lita på sig själva. Detta framkommer även i tidigare forskning 

(Wilson et al., 2017; Kern-Godal et al., 2016). Detta kan därigenom betraktas som en faktor 

som stärker hanterbarheten beträffande individens egna resurser. 

I och med att det är vanligt att våldsutsatta drabbas av låg självkänsla och lågt 

självförtroende enligt Socialstyrelsen (2016), kan det tänkas att hästunderstödda insatser 

även kan användas för att stärka dessa aspekter. Tidigare forskning har visat att 

hästunderstödda insatser kan förbättra självbilden, självkänslan och självförtroendet hos 

personer med olika psykiska problem av olika orsaker, bland annat hos missbrukande 

personer, personer med självskadebettende, depression och ångest (Kern-Godal et al., 2016; 

Carlsson, 2017; Wilson et al., 2017), vilket är problematik som även drabba våldsutsatta. 

Även respondenterna i denna studie lyfter fram att mötet och hanteringen av hästar på 

många sätt innebär att stärkande av självkänsla och att klienterna upplever att de klara av 

och kan hantera utmaningar. Hästens storlek och styrka skulle kunna vara en möjlig 

bidragande faktor i detta avseende för stärkande av självförtroende och självkänsla. Att en 

förhållandevis liten människa kan påverka en stor och respektingivande varelse som hästen 

kan betraktas som betydande. Detta kan sannolikt inverka positivt på personer som har 

fråntagits förmågan att tro på sig själva och sin förmåga att påverka sin omgivning.  

Vidare kan det även tänkas att hästen kan bidra till stärka klienternas upplevelse av 

meningsfullhet. I och med att en relation kan skapas med hästen kan detta förmodas leda till 

att interaktionen mellan häst och klient upplevs som meningsfull. Antonovsky (2005) belyser 

att det krävs engagemang på ett känslomässigt plan för att känna meningsfullhet. Att en 

tillitsfull relation mellan hästen och individen upprättas kan antas bidra till ett känslomässigt 

engagemang, vilket därmed kan anses bidragande till komponenten meningsfullhet. 

Meningsfullheten bidrar i sin tur till att de utmaningar och krav som en person ställs inför 

upplevs som värda att lägga kraft på, att det motiverar personen i fråga (Antonovsky, 2005). I 

samspelet med hästar kan det många gånger vara en utmaning att genomföra något på ett 

tänkt vis, då hästen kan vara mer eller mindre villig att samarbeta, både på grund av sin egen 

dagsform men även beroende av beteendet hos individen som hanterar den. 
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Meningsfullheten kan därigenom verka som en motivationsfaktor som kan bidra till att 

individen utmanar sig trots eventuella motgångar. Vidare kan upplevelsen av att klara av 

dessa utmaningar i sin tur även stärka självförtroendet hos individen. 

Det förekommer dock svårigheter i att avgöra i vilken utsträckning de positiva effekterna är 

begränsade till att stärktas enbart i stallmiljön och hur mycket som kan införlivas i 

personernas vardag. Några av respondenterna berättar emellertid att exempelvis lugnet som 

samvaron med hästarna innebär är något som klienter tycks bära med sig i sin vardag. 

Därigenom kan det förmodas att andra effekter av insatsen likväl kan införlivas i vardagen. 

Emellertid tycks samtliga komponenter i KASAM kunna stärkas genom hästunderstödda 

insatser vilket kan betraktas som främjande för hälsan, då stärkt KASAM enigt Antonovsky 

(2005) leder till förbättrat välmående och stärkt psykisk hälsa. 

Tillit kan betraktas vara en förutsättning för att våldsutsatta ska kunna etablera hanterbarhet 

och även meningsfullhet i och med att Giddens (1996) beskriver tillit som en förutsättning för 

att kunna bygga relationer. I dessa båda komponenter kan relationer utgöra en viktig del. 

Hästunderstödda insatser tycks på flera vis verka tillitsfrämjande och kan därigenom tänkas 

kunna främja den psykiska hälsan hos våldsutsatta i detta avseende.  

7 BEGRÄNSNINGAR I STUDIEN 

I studien förekom vissa begränsningar på grund av att erfarenheten hos respondenterna av 

behandling av personer som varit utsatta för våld till viss del var begränsad. Det bör därmed 

beaktas att resultatet eventuellt inte fullt ut är applicerbart på den tänkta målgruppen som 

var våldsutsatta kvinnor. Studien belyser dock hälsofrämjande genom hästunderstödda 

insatser ur ett allmänt perspektiv och eventuella möjligheter att främja våldsutsattas hälsa 

genom insatsen. 

8 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 

För att ytterligare belysa ämnet finns anledning att vidare studera huruvida personer som 

utsatts för våld upplever att den psykiska hälsa kan främjas genom insatsen. Detta skulle 

komplettera terapeuternas perspektiv gällande hur hälsan kan tänkas främjas, vilket inte 

nödvändigtvis är detsamma som den aktuella målgruppens upplevelse. Detta skulle även 

möjliggöra att studera än mer ingående hur våldsutsattas hälsa kan påverkas i vardagen 

genom insatsen, vilket eventuellt skulle kunna leda till att belysa hälsofrämjande effekter 

ytterligare.  
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9 SLUTSATSER 

 Den psykiska hälsan skulle kunna främjas genom hästunderstödda insatser då 

insatsen reducerar stress, ökar närvaro och förbättra förmågan att identifiera 

känslolägen liksom det egna sinnestillståndet.  

 

 Den psykiska hälsan hos våldsutsatta kvinnor skulle kunna främjas genom 

hästunderstödda insatser då insatsen förbättrar möjligheten att kunna bygga 

tillitsfulla relationer. Detta möjliggörs genom den trygghet och förtroende som kan 

etableras i stallet, tillsammans med hästen och terapeuten.  
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BILAGA A; INTERVJUGUIDE 

 

Bakgrund: 

 Vilken utbildning har du? 

 Hur länge har du arbetat med hästunderstödda insatser? 

 Varför valde du att arbeta med detta? 

 Kan du berätta kort om vad ditt arbete med hästunderstödda insatser innebär?  

 

Psykisk hälsa och hästens påverkan: 

 Vilken är hästens roll i terapin? 

 Kan du beskriva vad du förväntar dig när du inleder en behandling av en klient med 

psykiska besvär? 

 Upplever du att personer som har genom gått behandlingen har förändrat sig och sitt 

mående som en följd av terapin? 

 Upplever du att det finns några fördelar och nackdelar med hästunderstödda 

insatser? 

 

Våldsutsatta och hästens påverkan: 

 För vilka tror du att hästunderstödda insatser skulle kunna vara en lämplig 

behandling? 

 Hur tror du att behandling med hästunderstödda insatser skulle kunna påverka en 

person som varit utsatt för våld i nära relation?  

Exempel på följdfrågor: 

 Hur menar du? 

 Varför då? 

 Kan du utveckla? 

 Kan du berätta mer? 

Avslutande fråga:  

 Är det något du vill tillägga? 



 

 

BILAGA B; MISSIVBREV 

Hej! 

Mitt namn är Sara Johnsson och jag läser sista terminen av Folkhälsoprogrammet vid 

Mälardalens Högskola i Västerås. Jag skriver just nu mitt examensarbete och har valt 

att studera hur hästar kan inverka på den psykiska hälsan. Syftet är att undersöka hur 

terapeuter upplever att hästunderstödda insatser kan främja den psykiska hälsan, i 

synnerhet hos personer som varit utsatta för våld i nära relation.  

Jag vill intervjua Dig som terapeut med erfarenhet av behandling av personer med 

psykiska besvär, eventuellt som en följd av våldsutsatthet. Svaren kommer att 

behandlas konfidentiellt och Du kan när som helst välja att avbryta Din medverkan. 

Jag avser att genomföra 5-6 intervjuer med terapeuter som är verksamma inom 

hästunderstödda insatser. Intervjuerna kommer ta ca 30-40 minuter. För att 

underlätta analysen önskar jag att spela in intervjuerna. Det inspelade materialet 

kommer likt övrigt material att behandlas konfidentiellt och det kommer även att 

makuleras så snart examensarbetet är godkänt av examinator. Arbetet förväntas vara 

klart i april 2018 och kommer därefter att publiceras på databasen Diva. Arbetet 

avser att sprida kunskap och information om effekterna av hästunderstödda insatser. 

Kontakta mig gärna om Du har några frågor eller undrar något. Tack på förhand! 

Med Vänlig Hälsning  

Sara Johnsson 

Mail: blabla000@student.mdh.se 

Tele:  000 00000000 
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