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1. INLEDNING 
 

1.1 Hästen i terapi 
Det finns anledning att tro att människor och vissa djurarter haft en social 

relation till varandra sedan tidernas begynnelse (Levi-Strauss 1971 i Kalof & 

Fitzgerald, 2007:262-268). Människans sociala relation till djur särskiljer sig 

från relationen mellan människa-människa bland annat genom att djuren aldrig 

värderar människan utifrån socioekonomisk status eller dylikt. Relationen 

mellan människa- människa kan vara mycket komplex och ibland till och med 

smärtsam. Medan relationen mellan människa och djur å andra sidan oftast är 

enkel men ändå intim (Furst 2008 i Arluke & Sanders, 2008:301). Forskning 

visar att relationen mellan människa och djur ofta blir av sådan vikt för 

människan att många ser på sina husdjur som familjemedlemmar. Det är till och 

med så att det är vanligare att bära med sig foton av sina husdjur än sina egna 

barn (Sanders, 2006:2). 

 

Man tror att vi människor ägnat oss åt att tämja, på olika sätt samarbeta med och 

brukat hästar i olika syften ända sedan 4 000 f Kr (Wrange, 2011). I Sverige och 

vissa delar av Europa har hästar använts i terapi sedan 1950-talet. Hästen har på 

olika sätt verkat som en extra terapeut eller terapeutisk partner i behandling av 

olika sjukdomar eller funktionsnedsättningar, fysiska såväl som psykiska 

(Silfverberg & Tillberg, 2011:11).  

 

Kommunikation mellan häst och människa särskiljer sig till viss del mot 

kommunikation med andra djur, då hästen kan vara ytterst känslig för 

människans fysik, humör och känslomässiga uttryck. Vidare är hästen en av få 

djur vi kan rida på, vilket medför att en finkänslig och ömsesidig 

kommunikation, både verbal så väl som icke verbal måste utvecklas och 

ständigt underhållas för att samarbete med hästen överhuvudtaget ska kunna bli 

möjlig. För att en relation mellan häst och människa skall etableras måste de 

lära sig att förstå och respektera varandra. Gör de det kan deras samvaro bli en 

njutbar upplevelse för bägge parter, gör de inte det så kommer det visa sig 

ganska tydligt, eftersom hästen ofta väger kring 500 kilo och innehar en enorm 

snabbhet såväl som styrka och därför inte låter sig flyttas med fysisk kraft i 

första taget. Förutom ridning eller körning kräver dagens domesticerade hästar 

också daglig skötsel av olika art som i sig också kräver finkänslig 

kommunikation mellan häst och människa (Brandt 2004 i Arluke & Sanders, 

2008:315-320). Hästen kan uppmuntra människan till att vara tillsammans här 

och nu helt förutsättningslöst. De har inga förutfattade meningar, ingen dold 

agenda eller motiv.  
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Hästar bjuder in till en samvaro där olika roller som ofta krävs för människans 

sociala status i samhället skalas av, då de som tidigare nämnt inte har något 

intresse av till exempel människans socioekonomiska status. Hästen svarar på 

människans verbala och ickeverbala kommunikation genom sin egen 

ickeverbala kommunikation och kan på så sätt med sin kropp och sitt uttryck 

spegla människans tankar och känslor där och då. Så hästens sätt att vara kan 

lyfta fram medvetna likväl som omedvetna beteenden och tankemönster hos 

människan. Detta är ett terapeutiskt verktyg som en mänsklig terapeut kanske 

inte kan uppfylla på samma sätt. För att Hästunderstödd terapi ska ha god effekt 

och vara säker krävs dock för uppgiften utbildade hästar likväl som välutbildade 

terapeuter (Bornemark & Ekström von Essen, 2010, 119-40). Under rätt 

förutsättningar förefaller Hästunderstödd terapi vara en tämligen holistisk 

behandlingsform som innefattar bland annat ”...fysisk aktivitet, kognitiva 

utmaningar, social interaktion, känslomässigt engagemang samt möjlighet till 

umgänge med djur och vistelse i natur” (Silfverberg & Tillberg, 2011:12). 

Interaktion med djur, inte minst hästar är betydelsefullt för många människor. 

Flera är de som vittnar om positiva upplevelser som kommit av interaktion med 

hästar och andra djur (Silfverberg, 2009:7). Ändå är denna behandlingsform 

varken särskilt utforskad eller en vida utbredd behandlingsform (Silfverberg, 

2009:17).  

 

Sociologerna Arnold Arluke och Clinton R. Sanders (2008) menar att olika 

djurarters inverkan på människors hälsa växer inom bland annat sociologisk 

forskning. Exempelvis har beläggen för djurens positiva inverkan på samhällen 

utökats. Vidare menar Arluke och Sanders (2008) att det finns forskare som tror 

att de underliggande mekanismerna för Djurunderstödd terapi och varför det är 

effektivt bäst förklaras ur ett sociologiskt perspektiv (Arluke & Sanders, 

2008:282-284).  

 

Egen erfarenhet av arbete med Hästunderstödd terapi med psykosocial 

inriktning har väckt vidare frågor kring huruvida Hästunderstödd terapi skulle 

kunna förstås ur ett sociologiskt perspektiv. Denna uppsats belyser deltagares 

upplevelser och effekter av Hästunderstödd terapi ur ett Sociologiskt perspektiv. 

Det finns ingen tidigare forskning som belyser Hästunderstödd terapi ur ett 

sociologiskt perspektiv, således fyller denna uppsats en kunskapslucka. 
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1.2 Problemformulering 

 

1.2.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att utforska huruvida deltagares upplevelser och 

effekter av Hästunderstödd terapi med någon form av psykosocial inriktning 

kan förstås ur ett sociologiskt perspektiv. Syftet har mynnat i forskningsfrågan:  

 

Hur kan deltagares upplevelser och effekter av Hästunderstödd terapi förstås ur 

ett sociologiskt perspektiv?   

 
1.2.2 Avgränsningar 

Inom sociologisk forskning kan ett flertal teman vad gäller interaktion, 

kommunikation och relation mellan människa och djur urskiljas. Jag kommer ge 

en kort överblick över forskningsområdets framväxt och presentera några av de 

mest tongivande sociologer inom detta forskningsfält samt redogöra för några 

studier av sociologisk karaktär i senmodern tid som kan vara intressant för 

uppsatsens syfte. Vidare görs en sociologisk analys av sekundärdata bestående 

av fyra studier som behandlar Hästunderstödd terapi i någon form av 

psykosocial behandling. Det finns mer forskning vad gäller Hästunderstödd 

terapi med fysioterapeutisk inriktning och den typen av behandling anses ha god 

evidens. I syfte att förstå Hästunderstödd terapi ur ett sociologiskt perspektiv 

har dock studier som behandlar effekten av fysioterapi valts bort. I 

metodavsnittet redogörs närmare för urvalsprocessen. Uppsatsen är en 

litteraturstudie. Intervjustudie och/eller observationer av klienter i 

Hästunderstödd terapi valdes bort av flera skäl, även detta redogörs för närmare 

i metodavsnittet.  

 
1.3 Bakgrund 
 

1.3.1 Hästen i samhället 
På Stiftelsen Hästforsknings hemsida, finner man vetenskapligt underbyggd 

fakta om hästar, Carin Wrange (2011) beskriver där att hästar lever både som 

vilddjur och som tamdjur. De är växtätare som lever i flock. Det finns en uppsjö 

olika raser, färger och former. Hästar kan vara olika beroende på avelsmål. 

Vissa raser springer fort, vissa hoppar högt, vissa drar tungt för att ta några 

exempel. De kan också vara stora skillnader och variationer i temperament. 

Mankhöjden på en häst kan variera mellan 50cm-200cm, kroppsvikt 50-2000 

kilo (Wrange, 2011). I antologin Kentauren; Interaktion mellan häst och 

människa (2010) utgiven av Södertörns Högskola presenteras interaktion mellan 

häst och människa ur olika aspekter, medförfattare är bland annat Jonna 

Bornemark och Ulla Ekström von Essen.  
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De redogör för en anekdot som visar på hästens förmåga till samspel med 

människan: 
 

”Ibland sägs det att en häst kan förklaras med tre F: Flock, Flykt och Föda. De tre F:en ger 

viktiga nycklar till en grundläggande förståelse av hästens beteende… Men att reducera 

hästen till de tre F:en skapar en onödig begränsning. I mötet med människan, i 

arbetssituationen finns en stor komplexitet i uttryck och stämningslägen…Förutsättningen för 

vårt kompanjonskap med hästen är just att den är ett flockdjur, en social varelse. En talande 

bild för detta ger anekdoten om Karl den XII, som fick idén att använda älgar istället för 

hästar i sin armé. Den skräck som älgarna förväntades uppväcka kunde kanske vara värt 

mödan att rida in dem. Idén föll dock snabbt på skam då älgarna visade sig vara hopplösa att 

rida in. De betedde sig inte alls trevligt och förutsägbart och var inte intresserade av 

samarbete. Så är inte heller älgen ett flockdjur. Denna anekdot, sann eller inte ger en viktig 

påminnelse om hur formbara och välvilligt inställda hästar är till människan” (Bornemark & 

Ekström von Essen, 2010:12-13).  

 

Enligt Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) tycks vi i Sverige vara väldigt 

förtjusta i hästar och intresset fortsätter växa. Sverige är Europas mest hästtäta 

land med ca 360 000 hästar, vilket blir 39 hästar per tusen människor. Vi har ca 

500 ridskolor och ca 30 travskolor. En halv miljon människor rider regelbundet 

och ytterligare en halv miljon har regelbunden kontakt med hästar. Hästarna 

engagerar således en stor del av Sveriges befolkning. Ridsporten är den största 

ungdomssporten näst efter fotboll. Många olika arbetstillfällen, varor och 

tjänster skapas ur hästnäringen som är en ständigt växande bransch. Förutom 

detta är också alla våra hästar en bidragande faktor till vår biologiska mångfald 

(Hästnäringens Nationella Stiftelse, 2011). 

 

Vidare finns sedan långt tillbaka ett relativt stort intresse för utveckling och 

förbättring av interaktion kommunikation och relation mellan människa och 

häst. Det florerar ett antal teorier som bygger på praktisk erfarenhet och det 

finns en uppsjö populärvetenskaplig litteratur på marknaden inom detta 

ämnesområde. Allt ifrån teorier från antiken till senmoderna teorier (Ekström 

von Essen, 2010:40). Vad gäller faktisk forskning finns fortfarande mycket att 

göra: 
 

”Det akademiska studiet av relationen mellan människa och häst är nytt och befinner sig i vad 

man kan kalla ett för paradigmatiskt stadium. En mångfald olika teorier och metoder, de 

flesta förankrade i naturvetenskaplig kunskapstradition, används och det finns ingen 

konsensus om hur dessa ska värderas” (Bornemark & Ekström von Essen, 2010:17).  
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Intresset för denna vetenskap växer. Den individualisering vi nu ser i samhället 

sätter även sina spår inom detta fält.  
 

”Hästen och interaktionen med den blir en utsträckning av det individuella projektet. Samtida 

boktitlar som; Rida i harmoni, Den inre ryttaren, Att förstå hästar, Dansa med hästar, Hitta 

magin och Ridning och rädsla, vittnar om föreställningen att en individuell upplevelse 

tillsammans med hästen ska generera lycka, harmoni, tillfredställelse och 

självförverkligande” (Ekström von Essen, 2010:72-73). 

 

Idag diskuteras och debatteras, inte minst i media balansen mellan interaktion 

med hästen som en källa till glädje, lugn och harmoni. Å andra sidan hur man 

bör hantera viljan att visa upp sin individuella prestation i interaktionen mellan 

sig själv och hästen utan att det sker på bekostnad av vare sig hästen eller 

människan (Björklund, 2013). 

 
1.3.2 Hästunderstödd terapi  

På hemsidan för Intresseföreningen för Ridterapi finns beskrivet att ”Redan 

under 400-talet f Kr nämner Hippokrates ridning som en muskelstärkande och 

konditionsbefrämjande terapi. På 1500-talet talades om ridning som 

upprätthållande och vidmakthållande av hälsan” (Intresseföreningen för 

Ridterapi). I D-uppsatsen Att arbeta med hästar i psykosocialt 

behandlingsarbete av Anna Corin och Ylva Husén (2008) beskrivs att 

forskningsområdet Hästunderstödd terapi är en relativt modern företeelse. Men 

de första studierna kom faktiskt redan på 1800-talet. Då forskades på ridning 

som terapeutiskt hjälpmedel vid neurologiska sjukdomar och tidigare än så, 

redan på 1700-talet byggdes träningsredskap som skulle efterlikna hästens 

rörelser. Men det var inte förrän under första och andra världskrigen hästar 

började användas också i psykosocialt syfte. I och med detta upptäcktes då att 

samvaron med hästar hade god effekt på de fysiskt såväl som psykiskt sargade 

soldaterna (Corin & Husén, 2008:3). Ersta Högskola har gett ut ett antal 

kunskapsöversikter som behandlar Hästar och Hundar i terapeutisk verksamhet. 

I rapporten Hästens och hundens roll i rehabilitering och förebyggande 

hälsoarbete, författad av Karin Silfverberg (2009) menar Silfverberg (2009) att 

trots den praktik som har och nu utförs är ämnesområdet Hästunderstödd terapi 

ett område som är fattigt när det kommer till forskning. De studier som finns 

visar dock positiva resultat. Resultat av olika studier med deltagare med 

psykiatrisk och/eller psykosocial problematik visar att Hästunderstödd terapi 

bland annat kan verka jagstärkande, lära deltagare att bemästra rädsla, ge 

kroppsligt välbefinnande och bättre kroppskännedom, öka självmedvetande och 

social kompetens, minska ångest, öka självkänslan, ge en ökad förmåga att 

samspela med andra och förmåga att i ökad grad reflektera över sig själv 

(Silfverberg, 2009:17-18).  
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Inför denna uppsats gjordes en sökning i UniSearch en funktion vid Linköpings 

universitetsbibliotek vilken innefattar böcker, tryckta tidskrifter, rapporter, 

dissertationer, examensarbeten vid Linköping Universitet, tidskriftsartiklar, e-

böcker, e-tidskrifter, konferenser och databaser ger 440 träffar för nyckelordet 

Equine-Assisted Therapy. Den internationella organisationen, Eagala som 

inriktat sig på Hästunderstödd terapi i olika psykosociala behandlingsformer 

skriver följande på sin hemsida: ”Founded in 1999, EAGALA is the leading 

international nonprofit association for professionals using equine therapy to 

address mental health and human development needs (Eagala)”. Eagala har 

bland annat egna certifieringar, världsomspännande konferenser samt 

presenterar forskning och annan information inom området. I Sverige finns två 

intresseföreningar för Hästunderstödd terapi. Intresseföreningen för Ridterapi 

och Ridterapi för Alla. Dessa förmedlar kunskap inom ämnet, har kurser och 

utbildningar samt erbjuder certifiering för yrkesverksamma. Det finns två kurser 

i Sverige på universitets och högskolenivå, Hästunderstött arbete 15 hp på 

Linnéuniversitetet och Användning av häst i vård och socialt arbete 15 hp på 

Malmö Högskola. 

 

1.4 Begrepp 

 
1.4.1 Hästunderstödd terapi som paraplybegrepp 

I Sverige används Hästunderstödd terapi (HUT) som ett paraplybegrepp som 

innefattar all form av terapi med häst. Internationellt används begreppet Equine 

Assisted Therapy (EAT). ”Enkelt uttryckt är det en behandlingsform, där 

ridning och andra aktiviteter som är knutna till hästen används i terapeutiskt 

syfte. Innehållet i behandlingen anpassas till patientens individuella 

förutsättningar och rehabiliteringsmål” (Silfverberg & Tillberg, 2008:12). 

Tidigare användes i Sverige termen Ridterapi. Men för att betona att det inte 

alltid handlar om ridning ersattes den termen med Hästunderstödd terapi. 

Termen Ridterapi användas dock till viss del fortfarande. Under 

paraplybegreppet Hästunderstödd terapi florerar ett flertal begrepp och nya 

begrepp poppar upp med jämna mellanrum (Corin & Husén, 2008:9). I denna 

uppsats kommer dock alla olika former av Hästunderstödd terapi med någon 

form av psykosocial inriktning benämnas som Hästunderstödd terapi.  

All Hästunderstödd terapi utgår från terapeuten/terapeuternas grundprofession 

och hästen/hästarna är en terapeutisk assistent (Ridterapi för alla).  

 

1.5 Hästunderstödd terapi som psykosocial behandling 
På den psykiatriska kliniken i Skellefteå startades år 2000 ett banbrytande 

försök. De började arbeta med hästar i behandlingen. Arbetsformen har vuxit 

och idag sörjer Landstinget i Skellefteå för ett eget stall beläget i lantlig miljö 

och två terapihästar.  
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Ansvariga för behandlingen från uppstart till och med idag är Lena Stenvall, 

skötare och Marica Ljungholm, legitimerad psykiatri sjuksköterska (båda två 

har genomgått särskilda utbildningar i syfte att höja klinikens kompetens inom 

Hästunderstödd terapi). Hit kommer patienter för Hästunderstödd terapi 1-2 

gånger i veckan. Bornemark och Ekström von Essen (2010) utforskar 

interaktion mellan häst och människa i ett terapeutiskt sammanhang genom att 

titta närmare på det arbete som utförs i Skellefteå (Bornemark & Ekström von 

Essen, 2010, 119-120).  
 

Hästar kan fungera som en slags katalysator i terapeutisk verksamhet. Mötet 

med hästar kan väcka känslor och reflektioner hos patienten som inte 

framkommit via den reguljära samtalsbehandlingen (Bornemark & Ekström von 

Essen, 2010, 119-121). Hästar kan också verka som mentala avlastningsytor: 
 

”Det kan vara lättare att se och bearbeta sitt eget beteende genom att studera hästens 

reaktioner. Hästar blir till exempel lätt rädda för saker och genom att se hur hästar reagerar 

och bearbetar sin misstänksamhet kan patienten hitta nya sätt att förhålla sig till sin egen 

rädsla. Hästen är nyfiken och via sitt förtroende för ledaren, vågar hästen möta sina ”spöken”. 

Men en häst gör det i sin takt, den pressar sig aldrig över sin egentliga mentala förmåga, så 

som människor gör. Hästarna visar att med rimliga krav på sig själv och med lämpligt stöd, 

klarar man av att lösa situationen själv…En annan viktig aspekt är att hästarna alltid reagerar 

ärligt, utan att förställa sig och att de heller inte värderar sina egna reaktioner som dåliga eller 

duktiga. En tredje att hästarna erbjuder en möjlighet att arbeta med kroppen och känslan. Att 

rida på hästarna är en ganska liten del av det behandlande arbetet” (Lena Stenvall i 

Bornemark & Ekström von Essen, 2010:121). 
   

Behandlingen kan innehålla olika aktiviteter med häst beroende på patientens 

behandlingsmål. I Skellefteå arbetas med aktiviteter i den psykosociala 

behandlingen såsom: 

-Ryktning och massage av hästen i syfte att träna på närhet och närvaro.  

-Att på olika sätt leda hästen och få den att följa, stanna eller gå fortare. Att öva 

på att kommunicera med hästen via sitt kroppsspråk och tydligt visa sin 

viljeriktning. På så vis övas förmågan att uttrycka sin vilja även i andra 

sammanhang. Det kan till en början kännas mer naturligt och lättare att träna på 

hästarna istället för på sina medmänniskor.  

-Ibland kan det räcka att ta patienterna ut på skogsvägarna och åka vagn bakom 

en gungande ardennerrumpa. Enligt Bornemark & Ekström von Essen (2010) är 

det känt att rytmiska aktiviteter aktiverar hjärnan på ett sätt som verkar 

ångestdämpande.  

-Att rida. Att på hästryggen träna på att kommunicera med hästen via sitt 

kroppsspråk. Att med träning och rätt hjälp uppleva att det är möjligt att lära sig 

att med mycket små medel få en häst på ca 500 kg att villigt bära en på ryggen 

och samarbeta kan verka stärkande för både självförtroende och självkänslan. 

Att träna på att gå ur sin ”komfortzon”, vara modig och lyckas.  
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-Det är också givande att studera hästflocken och på så vis kan intressanta 

reflektioner väckas kring tex familj, kamratskap, konflikter, kärlek (Bornemark 

& Ekström von Essen, 2010: 119-140) .  

 

På kliniken i Skellefteå används faktumet att vi människor i vissa avseenden är 

lika hästar. Vi är båda flockdjur som utöver basbehov behöver närhet trygghet 

och kärlek. Men också våra olikheter kan vara terapeutisk fruktsamma. Dessa 

olikheter leder ofta till spontana självreflektioner. Till exempel: nu tror jag 

hästen blev rädd- den gör si, men jag gör så här när jag blir rädd. Hästen är ett 

flyktdjur och dess spontana reaktion vid rädsla är att springa iväg. Vi människor 

flyr också men på ett annat sätt. Vi kanske undviker skrämmande situationer, 

dricker alkohol eller blir aggressiva (Bornemark & Ekström von Essen, 2010: 

119-140). Ett exempel på vad som kan komma ur detta lika men ändå olika: 
 

”Sonja, en drygt 30 årig kvinna som haft en tuff och utsatt uppväxt, och som även haft flera 

anledningar att inte lita på vården. Terapeuterna har haft svårt att få igång ett samtal med 

henne eftersom hon har så tunga erfarenheter. `Kan jag gå bakom hästen?´ Frågade Sonja 

Lena på ett av hennes första besök i stallet. Ìngen av våra hästar sparkas, men just den här 

hästen är en islandshäst och de har vuxit upp utan naturliga fiender och därför är den särskilt 

tålig` svarade Lena. `Så skulle jag ha behövt växa upp´ replikerade Sonja” (Bornemark & 

Ekström von Essen, 2010: 122).  

 

Att patienten efter så kort tid i denna behandling spontant bjuder in till samtal 

och reflektioner kring sin egen problematik var varken terapeutens avsikt eller 

förväntan. I interaktionen mellan häst, terapeut och patient faller det sig dock 

förvånansvärt ofta naturligt för patienter att redan i ett tidigt skede av 

behandlingen spontant reflektera över sin egen situation i förhållande till och i 

jämförelse med hästens. Vidare är det sätt terapeuten behandlar hästar också en 

ytterst viktig byggsten i uppbyggnaden av förtroende mellan patient och 

terapeut. Detta kräver kunskap och noga övervägda beslut. Saker som till synes 

kan verka enkla kan i själva verket bli komplexa. Till exempel har många av 

dagens domectiserade hästar en tendens till övervikt. Man kan då bruka en typ 

av munkorg som gör att hästen äter långsammare. Detta kan tyckas vara en 

okomplicerad åtgärd. Men för patienter med ätstörningar, övervikt eller de som 

varit utsatt för övergrepp kan denna typ av åtgärd sända ut ett helt annat 

budskap. Man kan välja bort munkorgen, eller bruka den och välja att använda 

den i samtal kring hur det kan vara rimligt att begränsa eller reglera sitt ätande.  

 

Den här typen av överväganden kräver en hel del av de som arbetar med 

Hästunderstödd terapi i den här formen (Bornemark & Ekström von Essen, 

2010:119-140).   
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Hästarna kan också ha en mer direkt terapeutisk roll. Särskilt i deras förmåga att 

reagera även på de mest subtila känslouttryck. En del patienter som kommer till 

kliniken i Skellefteå kan vara duktiga på att dölja sin oro och ångest för andra 

människor. Många gånger blir även terapeuterna lurade. Men hästar låter sig 

inte luras så lätt (Bornemark & Ekström von Essen, 2010:119-140). Terapeuten 

Marica beskriver en situation mellan henne, hästen Boston och patienten 

Kerstin: 
 

”`Vill du prova flytta bakdelen på Boston? frågade Marica. Kerstin svarade glatt `Javisst!`. 

Men i sina rörelser var hon osäker och inte alls så kavat som hon lät på rösten. Boston 

fångade förstås upp det och flyttade inte bakdelen. När Marica såg hur Boston reagerade 

frågade hon: `Är det så att du egentligen inte vill eller känner dig mogen?` Kerstin insåg att 

hon faktiskt inte ville och svarade jakande” (Bornemark & Ekström von Essen, 2010:126). 

 

Vad är det då som gör att en omsorgsfull och väl beprövad fasad snabbt kan 

komma att sättas på prov i interaktionen med hästen? 
 

”Vårt mellanmänskliga tolkningsfilter och vår starka tilltro till synintrycket gör att vi 

uppfattar situationen på ett annat sätt än hästen…Vi människor blir helt enkelt mer fast i ett 

mellanmänskligt spel som hästarna står utanför och därmed kan bemöta mer direkt. Inte minst 

saknar hästar det rationella filter som människor så ofta tolkar sina egna och andras känslor 

genom” (Bornemark & Ekström von Essen, 2010: 126). 
 

En viktig del i Hästunderstödd terapi med psykosocial inriktning är relationen 

och samspelet mellan terapeut och hästar. Den relationen är minst lika viktig 

som den mellan terapeut och patient. Terapihästar vid psykiatriska kliniken i 

Skellefteå väljs ut med stor omsorg. Här menar man att det är viktigt att 

hästarna i grunden är lugna och trygga, även om de kan ha mer eller mindre 

energi och olika karaktäristiska. Hästarna måste trivas med sitt arbete. Det 

fungerar inte om till exempel hästarna inte kommer självmant i hagen eller visar 

tecken på ovilja i arbetet. Det är inte bara oetiskt ur djurskyddssynpunkt, det 

sänder också ut fel signaler till de patienter som t ex varit utsatt för olika former 

av övergrepp. Vidare liknar urvalsprocessen av terapihästar i mångt och mycket 

hur polishundar eller hundar som skall bli ledsagare väljs ut. Den personliga 

relationen mellan hund och hundförare är av yttersta vikt och tillsammans ses de 

som ett arbetsteam. Liknande förhållanden bör göra sig gällande vad gäller 

relationen mellan terapeut och terapihäst. (Bornemark & Ekström von Essen, 

2010, 119-140). 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

 
2.1 Tidigare forskning 
Den tidigare forskning som här presenteras bygger på sociologiska perspektiv 

på interaktion, kommunikation och relation mellan människor och djur. 

Inledningsvis ges en introduktion till det sociologiska forskningsfältet vad gäller 

interaktion, kommunikation och relation mellan människa och djur. Vidare 

presenteras några artiklar som kan vara av särskilt intresse för denna uppsats. 
 

2.1.1  Människan i förhållande till djur inom sociologin genom tiderna 

Människan har levt tillsammans med och sida vid sida med djur sedan urminnes 

tider. Trots det är det ändå inte förrän på senare tid som sociologin i större skala 

intresserat sig för interaktion mellan människa och djur. Man har istället nästan 

uteslutande fokuserat på interaktionen människa till människa. Att en stor del av 

mänskligheten faktiskt interagerar med djur kanske inte är något man till 

vardags reflekterar över. Sociologen Clinton R. Sanders (2006), Professor vid 

University of Connecticut sammanfattar vad som benämns som The Sociology 

of Nonhuman Animals and Society i referensverket 21st Century Reference 

Series. 21st Century Sociology (Vol. 2). Sanders (2006) presenterar här bland 

annat delar av resultatet från en undersökning gjord av American Veterinary 

Medical Association (2003). Undersökningen gör på ett enkelt sätt tydligt hur 

stor plats djuren har i samhället i USA: 
 

”Human interaction with nonhuman animals is a central feature of contemporary social life. 

The major of households in the United States (64 percent) include at least one companion 

animal…more people visit zoos each year than attend professional sporting events; people are 

more likely to carry photographs of their pets than children; married women report that their 

pets are more important sources of affection than are their husband or children…more money 

is spent each year on pet food…than on baby food; and the income of the pet industry, which 

has more than doubled in size in the past decade…”(Sanders, 2006:2).   
 

Grunden till varför sociologisk forskning som behandlar interaktionen mellan 

människa och djur blivit förbisedd är enligt Sanders (2006) sprungen ur 

filosofen René Descartes som var verksam under mitten av 1600-talet. 

Descartes (1646,1649) ansåg att djur saknade medvetande och var 

maskinliknande varelser. Denna slutsats byggde Descartes (1646,1649) på 

djurens avsaknad av tal. Han menade att kan de inte tala- kan de inte tänka 

(Descartes, 1646, 1649 i Kalof & Fitzgerald, 2007:59-62). Först på 1900-talet 

började sociologer intressera sig för interaktionen mellan djur och människa, 

om än i mycket blygsam skala. En av de första att undersöka detta var Max 

Weber (1947). Weber (1947) var en av de första sociologer som uttryckte 

möjligheten att inkludera djur i sociologisk forskning. Vilda såväl som 

domesticerade.  
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Weber (1947) menade att djur förvisso ofta interagerade utifrån primitiva 

instinkter, men menade också att djurs interaktion med människan kan vara mer 

komplex än så och baseras på erfarenheter och inlärda beteenden. Vidare 

menade Weber att många djur kunde förstå uttryck som till exempel ilska och 

kärlek (Weber, 1947:104-105). Senare kom George Herbert Mead (1976) att 

intressera sig för djur. Han använde sig ofta av djur som exempel eller i 

jämförelse av vissa mänskliga beteenden. Mead ansåg att djur är sociala 

varelser, men kan bara interagera på ett primitivt sätt styrd av instinkter (Mead, 

1976:172-176). Trots att Weber (1947) före Mead (1976) påvisade en mer 

komplex interaktion mellan människor och djur, kom Meads (1976) teori enligt 

Sanders (2006) att bli mer dominerande och inflytelserik inom sociologin. 

Denna inställning var enligt Sanders (2006) sedan gällande ända tills Clifton 

Bryant (1979) publicerade en artikel där han uppmanade till vidare forskning 

kring vad han kallar zoological connection. Bryant (1979) såg det som ett stort 

misslyckande och misstag att man inom forskningen negligerat den viktiga 

interaktionen mellan djur och människa och djuren som en del av det sociala 

samspelet (Sanders, 2006:2-3).”We have tended not to recognize, to overlook, 

to ignore, or to neglect… the influence of animals, or their import for, our 

social behavior, our relationships with other humans, and the directions which 

our social enterprise often takes” (Bryant 1979 i Sanders, 2006:3). 

Antropologerna är de som trots den generella negligeringen inom sociologin 

ändå lagt en del fokus på vad som idag benämns Anthrozoology eller Human-

animal studies. 
 

”Claude Lévi-Strauss (1966), Mary Douglas (1966), and Edmund Leach (1964), for example 

stressed the central symbolic importance of animals in simple societies. Eugenia Shanklin 

(1985:379) described the study of animals as a ”thriving field” in anthropology, and in his 

classic discussion of the Balinese cockfight, Clifford Geertz (1973:412-53) maintained that 

the cockfight sheds significant light on how Balinese society and relationships are structured” 

(Sanders, 2006:4). 

 

En stor del av den sociologiska forskningen som behandlar interaktion mellan 

människa och djur är sprungen ur den banbrytande forskaren Boris Levinson. 

Levinson intresserade sig som psykolog på 60-talet för användandet av djur i 

terapeutiskt syfte (Sanders, 2006:4). 
 

2.1.2 Människan i förhållande till djur inom sociologin i senmodern tid 

Först i slutet på 1900-talet började forskningsområdet interaktion mellan 

människa och djur vinna signifikant legitimitet inom sociologin. Inom American 

Sociological Association finns idag sektionen Animals and Society (Sanders, 

2006:5). 
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Ett antal sociologiska tidskrifter publicerar regelbundet artiklar och 

temanummer som behandlar fältet såsom: 
 

”Marriage and the Family, Qualitative Sociology, Social Research, Journal of Social Issues, 

International Journal of Sociology and Social Policy, Sociological Origins) have published 

special issues dedicated to the topic, and major articles have appeared in established 

sociological publications such as American Behavioral Scientist, Journal of Contemporary 

Ethnography, Sociological Forum, Symbolic Interaction, Social Psychology Quarterly, 

Human Organization, Sociological Inquiry, and Social Forces” (Sanders, 2006:5). 

 

Flera universitet i USA har centra där man forskar kring interaktionen mellan 

människor och djur (University of Minnesota, University of Pennsylvania, 

University of California at Davis, Tufs University, Washington State 

University). 2012 fanns i USA 13 sociologiska kurser som på olika sätt 

behandlar interaktion mellan djur och människa. Det finns två vetenskapliga 

tidskrifter, Anthrozoös och Society and Animals som förvisso står på 

tvärvetenskaplig grund men med en enligt Sanders (2006) tydlig sociologisk 

prägel (Sanders, 2006:5).  
 

Arnold Arluke och Clinton R. Sanders (2008) har i antologin Between The 

Species satt samman 32 sociologiskt intressanta artiklar publicerade i 

internationella vetenskapliga tidskrifter. Endast en artikel i antologin är 

opublicerad. Publiceringsår för artiklarna spänner mellan 1991 till 2005. 

Antologin är uppdelad i tre större teman: Djuret, jaget och samhället, Djur inom 

institutioner och En förändrad status och syn på djur. I denna antologi är två 

artiklar särskilt intressanta i förhållande till frågeställningen för denna uppsats. 
 

Den första artikeln är How prison-Based Animal programs Change Prisoner 

Participants skriven av Gennifer Furst (2008). Artikeln är tidigare opublicerad 

och är en slags kunskapsöversikt över hur Djurassisterad terapi och 

Djurassisterade aktiviteter inom Kriminalvård fungerar. Framför allt behandlas 

användandet av hundar.  
 

När kriminalvården började ta in djur på anstalter var syftet att omhänderta 

övergivna djur och förbättra deras hälsa för att sedan placera dem hos familjer 

eller att grundutbilda hundar som sedan ska vidareutbildas i syfte att tjäna 

samhället som polishundar till exempel. Detta har enligt Furst (2008) visat sig 

fungera bra. Vad man till en början inte räknat med var den terapeutiska effekt 

det visat sig ha på de intagna inom kriminalvård (Furst 2008 i Arluke & 

Sanders, 2008:293). Djurassisterad terapi eller aktiviteter inom kriminalvård 

finns i USA, Kanada, England, Skottland, Australien och Sydafrika. De flesta 

av dessa verksamheter är nya och har etablerats efter år 2000 (Furst 2008 i 

Arluke & Sanders, 2008:295).  
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Furst (2008) påpekar att mer forskning behövs, men den forskning som redan 

finns är intressant och väl värd att titta närmare på. Vad som däremot 

misslyckats med tidigare är att precisera exakt vad det är som gör att denna 

behandling har god effekt. Furst (2008) visar med denna artikel på effekten av 

relation mellan djur (framförallt hundar) och intagna inom kriminalvård samt 

hur denna relation också kan leda till förbättrade relationer till andra människor. 

Enligt Furst (2008) visar tidigare forskning att en ny syn på sig själv eller en 

förändrad syn på sin identitet är en förutsättning för att bryta ett långvarigt 

kriminellt beteende. Tidigare forskning visar att social kontext såväl som 

personlig förändring är viktigt för att ändra sin syn på vem man är (Furst 2008 i 

Arluke & Sanders, 2008:293). Djurassisterad terapi tycks vara en 

behandlingsform som kan ge förändrad social kontext och en förändring av den 

intagnes syn på sig själv: 
 

”…participants are found to assign four aspects of selfhood to program dogs by perceiving 

them as thinking intelligent beings, as individuals, as emotionally giving, and as having a 

social role. Second examined is the extent to which these relations with dogs affect a new 

self-identity as a result of both personal experience and feedback from others. A process of 

relabeling appears to occur whereby participants come to perceive themselves as noncriminal 

or rehabilitated, and others-both humans and the dogs –treat the participants such. Finally, the 

implications of the findings for facilitating desistance from crime are briefly outlined” (Furst 

2008 i Arluke & Sanders, 2008:294).   
 

Furst (2008) presenterar en rad positiva och intressanta resultat från olika 

studier som behandlar Djurassisterad terapi eller aktiviteter på olika anstalter. 

Flera studier har utförts på anstalter med högsta säkerhetsklass, både studier 

med kvinnliga och manliga deltagare finns representerade (Furst 2008 i Arluke 

& Sanders, 2008:293-302). Två manlig deltagare ger exempel på hur deras 

emotionella behov kan tillgodoses i interaktionen med hundar: 
 

”One male participant reported, ”I took Anger Management and Behavior Modification 

Therapy but they weren´t as helpful as this program. I can show real emotion toward the dog. 

I have better sessions with the dog than I do with the doctor I see here in therapy. I´m more 

comfortable with the dog. “Another male participant said, “I let my barrier down with the 

dogs because they´re not gonna judge me.” (Furst 2008 i Arluke & Sanders, 2008:298). 
 

Vidare menar Furst (2008) att deltagare i dessa program inte bara ser hunden 

som en egen social individ. Hundarna påverkar också det sociala klimatet för 

dem som deltar i denna behandling. Deltagare rapporterar att deras umgänge 

och samtalsämnen kretsar kring hundarna istället för kriminalitet och flera 

deltagare menar att de nu pratar med människor de inte skulle pratat med annars 

då de gemensamt samlas kring verksamheten med hundarna. Denna sociala 

förändring har också effekt på deltagarnas sociala kontakter med anstaltens 

personal samt familj och nätverk utanför anstalten. Flera av informanterna i 

studierna som Furst (2008) presenterar rapporterar att de upplever att andra ser 

annorlunda på dem sedan de börjat i verksamheten med hundarna.  
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De är inte längre låsta i sin identitet som kriminell. De har blivit någon som 

skaffat sig kunskap om och kan ta hand om och hantera djur (Furst 2008 i 

Arluke & Sanders, 2008:293-302).  

 

Furst (2008) påvisar i denna artikel följande: 
 

”In fact, it may be that interactions not reliant on a common language are of particular benefit 

to prison inmates who often have long histories of people´s words being used to reject and 

punish them. That is, without language to offend or cause harm, interactions between people 

and animals can feel less judgemental and therefore more therapeutic for incarcerated people. 

Indeed, prison inmates and animals may even be regarded as sharing a history of being 

excluded from the category of  “human.” (Furst 2008 i Arluke & Sanders, 2008:301).   
 

Furst (2008) framhåller också att resultatet av denna artikel ger goda 

indikationer för en utökad användning av djur i olika terapeutiska verksamheter 

med psykosocial inriktning (Furst 2008 i Arluke & Sanders, 2008:302).   

  

Den andra artikeln i Between The Species som är intressant för denna uppsats är 

Human-Horse Communication där Keri Brandt (2004) ger en sociologisk 

förståelse för kommunikation mellan människa och häst. Artikeln publicerades 

första gången 2004 i Society and Animals. Artikeln bygger på en kvalitativ 

studie där datainsamling pågick i två år. Brandt (2004) ägnade flera hundra 

timmar åt deltagande observationer och gjorde 25 djupintervjuer med 

uteslutande kvinnor (Brandt 2004 i Arluke & Sanders, 2008:316). Analysen 

bygger på grundprinciperna för Symbolisk interaktionism (Brandt 2004 i Arluke 

& Sanders, 2008:315). Brandt (2004) menar att kommunikationen mellan häst 

och människa skiljer sig från kommunikation mellan till exempel hund och 

människa, katt och människa. Hästen är ett betydligt större djur än hundar och 

katter, vilket innebär att andra risker finns, således krävs en annan kunskap i 

syfte att undvika skador eller olyckor (Brandt 2004 i Arluke & Sanders, 

2008:315). Förutom storlek, ett relativt uppenbart faktum, finns fler skillnader 

vilket gör kommunikation mellan häst och människa unik: 
 

”Another important distinction is the high level of body-to-body contact between humans and 

horses when ingaged in interaction. Certainly, humans and their dog and cat companions 

connect their bodies for reasons of affection, play, occasional grooming, and at times, for 

obedience training. Nonetheless, humans do not ride their dogs or cats and so do not ask them 

to do complicated physical and mental tasks while astride their backs” (Brandt 2004 i Arluke 

& Sanders, 2008:315).   
 

De unika faktorer som gör sig gällande i kommunikation mellan människa och 

häst gör det extra relevant att se närmare på det ickeverbala språket, kroppen, 

människans såväl som hästens är uppenbarligen det viktigaste 

kommunikationsmedlet (Brandt 2004 i Arluke & Sanders, 2008:316).  
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Så viktigt att det kanske finns anledning att ifrågasätta det verbala språkets 

särställning inom symbolisk interaktionism: 
 

”Given that the human ability to verbalize thoughts is seen as the starting point for language, 

suggesting that the body, too, can be a basis for language, challenges its privileged status. By 

reformulating thinking about the role of verbal language, an interactionist approach to 

human-horse communication can explore how the two species create shared meanings-that 

even in the absence of shared verbal language-shape the way they interrelate and live 

together” (Brandt 2004 i Arluke & Sanders, 2008:3156).   
 

Vidare påpekar Brandt (2004) att kommunikationen mellan människa och häst 

på intet sätt är en envägskommunikation där människan försöker få hästen att 

förstå dem. Hästen är också en tänkande och emotionell varelse som i sig kan 

utveckla sin förmåga att kommunicera med människan. Kommunikationen är 

således en dynamisk process där båda parter är lika aktiva deltagare (Brandt 

2004 i Arluke & Sanders, 2008:317).   

 

Hästen har ett komplext ickeverbalt språk. Viktigt för förståelsen av vad hästen 

uttrycker är att studera hästens öron, vilka den brukar för att kommunicera olika 

budskap. Hur hästen positionerar sina öron kan till exempel visa på huruvida 

hästen är trött, arg, ängslig, glad, ivrig eller inlyssnande och i vilken riktning 

vad den lyssnar till befinner sig. Enligt Brandt (2004) är det vanligt att icke 

verbalt språk generellt definieras som någonting enkelt. Informanterna i studien, 

vilka jobbar med och/eller vistas mycket med hästar visar dock på en mångfald 

och komplexitet i denna språkform som tar många år att lära sig. Inte heller är 

det bara människan som måste tränas i detta. Även unga hästar tränas i ett 

gemensamt språk i syfte att kunna samspela med människan (Brandt 2004 i 

Arluke & Sanders, 2008:318). Ett exempel på hur detta språk kan te sig: 
 

“When horses first begin working with humans, they are taught a basic vocabulary of bodily 

cues. In general, the cues work within a system of pressure and release. The horse learns that 

pressure on the right side of the body from a rider´s leg or from a person´s hand when the 

person is standing on the ground means, “move left.” When the horse moves, pressure is 

released to communicate to the horse that was the desired outcome. The same basic cues (or 

signifies) are taught to a person learning how to work with a horse from the ground or 

learning how to ride. Putting pressure on the left side of the horse´s body tells the horse, 

“move right.” When the horse moves right the pressure should be released” (Brandt 2004 i 

Arluke & Sanders, 2008:318).   

 

“Pressure and release” är något av basen i kommunikation mellan människa och 

häst. Från detta växer sedan kommunikationen likt människan utvecklar sitt tal 

från barn till vuxen. Med tiden och träning kan människa och häst enligt Brandt 

(2008) utveckla en sofistikerad kommunikation där båda parter svarar och ger 

en rad olika samtida kommandon och uttryck mellan varandra.  
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Ett riktigt samspelt ekipage utför tillsammans rörelser och formationer utan att 

någon för ögat synlig kommunikation pågår (Brandt 2004 i Arluke & Sanders, 

2008:318-319).                 

 

Brandt (2004) menar att denna studie visar på att den icke verbala 

kommunikation som finns mellan människa och häst låter sig förstås med hjälp 

av symbolisk interaktionism. Vidare menar Brandt (2004) att resultatet av 

studien indikerar att det skulle kunna vara gynnsamt att utöka teorin symbolisk 

interaktionism med icke verbalt språk som kommunikationsmedel i syfte att 

förstå kommunikation och socialt samspel mellan människa och djur samt 

människor utan verbalt språk (Brandt 2004 i Arluke & Sanders, 2008:320). 

 

Det finns också några exempel på forskning om interaktion mellan häst och 

människa samt ridsport i Sverige. Ninna Nikku, fil.dr. och lektor vid 

Institutionen för Beteendevetenskap vid Linköpings Universitet forskar kring 

stallkultur. I Artikeln ”Stallkulturen som arena för flickors identitetsskapande” 

påvisar Nikku (2005) en vetenskaplig kunskapslucka vad gäller Stallkultur och 

Hästsport. Nikku (2005) menar att uppfattningen om Hästen och stallets 

betydelse för flickor och kvinnor är missvisande. Det råder en förlegad 

uppfattning om att Hästar och stall bara är en slags träning för unga flickor i 

omhändertagande- som senare i livet skall ersättas med omhändertagande av 

man och barn. Att flickor i stallet flätar små ponnyers mjuka manar och fäster 

rosetter i lockiga svansar. Denna uppfattning menar Nikku (2005) är troligen 

sprungen ur den allmänna genusordningen där flickor och kvinnor rent generellt 

i de allra flesta avseenden ges lägre betydelse än mannen (Nikku, 2005:29-33). 

Det finns dock anledning att ifrågasätta denna missvisade uppfattning: 
 

”Vad som är utmärkande för den organiserade stallmiljön är stor noggrannhet, ordning, 

ansvar, och planeringsförmåga. Centralt är upplevelsen av kontroll. Det finns med 

nödvändighet ett markerat säkerhets- och ansvarstänkande. Disciplin och respekt är centrala 

begrepp…ridningen ger erfarenhet av att behärska och hantera potentiellt farliga situationer. 

Denna bemästringserfarenhet leder till ett ökat självförtroende eftersom det handlar om att 

erfara känslan av kontroll samtidigt som närheten och ansvaret för hästen kräver förmåga till 

inlevelse och ansvarskänsla. I förlängningen utvecklar flickorna kapaciteter för att medverka i 

och av att påverka den sociala omgivningen. Flickorna utvecklar sina egna möjligheter 

snarare än begränsningar knutna till att vara kvinnor” (Nikku, 2005:34). 

        

En annan sociologiskt intressant svensk studie är Manegen är krattad av Lena 

Forsberg (2012). Studien syftar till att undersöka huruvida stallmiljö kan utgöra 

en plantskola för framtida kvinnliga ledare och entreprenörer. Här bekräftas och 

utvecklas Nikkus (2005) resonemang. Forsberg (2012) menar att de flickor och 

kvinnor som spenderar mycket tid i stallet under sin ungdomstid vistas i en 

miljö som domineras av kvinnor. Där lär de sig utföra sysslor och agera både på 

traditionellt könskodat kvinnligt vis men också manligt.  
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Hästar och stallmiljön som sådan utmanar och tränar dem i att utöva ledarskap 

och "ta kommandot", detta blir något som uppfattas som naturligt agerande. I 

denna kultur premieras handlingskraft och mod snarare än traditionell 

femininitet. Kvinnorna/flickorna upplever sig handlingskraftiga, modiga och att 

de står utanför och inte berörs av traditionella genusstrukturer. Forsberg (2012) 

framhåller att det trots gemensamma tillbakahållande samhällsstrukturer finns 

en kraft hos kvinnor/flickor inom Stallkulturen som grundar sig i deras 

frekventa vistelse i stallmiljö och samvaron med hästar som unga (Forsberg, 

2012:37-53).  

 

2.2 Teori 
Här presenteras några utvalda sociologiska teoretiker som behandlar interaktion, 

kommunikation och relation mellan människa och djur från primitiva samhällen 

fram till senmodern tid. De teoretiker som kommer behandlas är Claude Levi-

Strauss (1971), Max Weber (1947), George Herbert Mead (1976), Arnold 

Arluke och Clinton R. Sanders (1996,2008). Teoretikerna presenteras närmare i 

inledningen under varje rubrik. 

 
2.2.1 Djur och människa i primitiva samhällen 

I antologin The Animals Reader samlar sociologerna Linda Kalof och Amy 

Fitzgerald (2007) både klassiska och moderna originalskrifter som i enligt dem 

är essentiella för ämnesområdet interaktion och relation mellan människa och 

djur. Här återfinns bland annat orginaltext från Totemism författad av Claude 

Lévi-Strauss (1971). Enligt Lévi-Strauss (1971) är primitiva samhällen inte 

nödvändigtvis mindre avancerade i sin uppbyggnad eller mindre sofistikerade 

än det moderna samhällets uppbyggnad. Detta påvisar han bland annat genom 

att redogöra för den tidigt relativt avancerade och mångfacetterade relationen 

mellan människa och djur. Lévi-Strauss (1971) redogör för själva ordet totem, 

som kommer från nordamerikas indianer och är sprungen ur betydelsen ”en 

släkting till mig”. Men användandet av totem eller för den delen avancerade 

relationer mellan människa och djur har man enligt Lévi-Strauss (1971) funnit 

bevis för i olika primitiva samhällen världen över. Uppbyggnaden av och 

systemen för dessa relationer är kanske inte exakt lika i hela världen, men till 

stora delar är de likartade och de tycks alla vara sprungna ur förfäders historier 

och myter som lever kvar generation efter generation. Dessa system bygger på 

flera olika delar, bland annat totem. Ett totem är en djurart som har en 

symbolisk betydelse för en grupp människor. Totem kan ha olika betydelse i 

olika grupper. Till exempel att de djuren finns i hög utsträckning i det område 

den specifika gruppen bor och därför ger namn till det samhälle av människor 

som bor där, eller att djuret man valt anses ha egenskaper som gruppen vill 

förknippas med.  
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Totem kan också syfta till att gruppera och differentiera olika stammar. Denna 

symbol kan också ha att göra med vilken typ av natur man bor i, till exempel 

nära hav tenderar totem att vara olika havsdjur. Totem kan också baseras på 

vilken typ av djur man jagar eller djur man fruktar. Lévi-Strauss (1971) vill 

dock påpeka att man inte bör lägga för stor vikt vid just Totem- det har trots allt 

bara ett symboliskt värde. En del indianer har uttryckt att totem också kan vara 

bara just ett namn utan vidare betydelse. Det kan till och med vara en källa till 

skämt som kan se ut ungefär så här:  -Passa dig, mitt totem är räv, ditt är kanin. 

Rävar äter kaniner! (Lévi-Stauss, 2007:262-268).        

 

Totem är enligt Levi-Strauss alltid en symbol för en grupp människor och totem 

ska inte förväxlas med religiös tro. I flera primitiva samhällen tror man att djur 

också kan ha en högst individuell betydelse. Levi-Strauss (1971) beskriver hur 

ungdomar i puberteten uppmanades att söka ”sitt” djur. Detta görs via strikta 

religiösa ritualer. Djuret är inget individuellt specifikt djur, utan en ande som 

tros representera en djurart som ska tjäna som guide och verka beskyddande för 

individen under livets gång. Detta djur kan hjälpa individen genom att förstärka 

individens starka sidor eller kompensera för svaga sidor genom att bidra med de 

specifika djuriska egenskaper som just den arten tros inneha. Till exempel en 

delfins intelligens, en leopards snabbhet eller en björns styrka. Man förväntas 

bara vara behjälpt av djuret om man agerar respektfullt och hedrar sitt ”andliga 

djur” genom att behandla alla djur av denna art på jorden väl (Levi-Strauss, 

2007:262-268).  

 

I de primitiva samhällena har man alltså enligt Levi-Strauss (1971) kunnat 

utskilja individuella såväl som grupprelaterade relationer mellan människor och 

djur. Vidare finns ofta tron i primitiva samhällen att gud kan inkarneras i djur. 

Inte en djurart eller vilket djur som helst. Nej, man urskiljer gud genom ett 

särskilt begåvat eller på annat sätt utmärkande individuellt djur. Denna tro gör 

inte djuret i sig gudomligt, utan gud väljer att visa sig och leva ett liv genom 

just detta specifika djur. Det kan också vara så att vissa djur eller vissa delar av 

djur anses i högre utsträckning stå i relation till gud och därför äts till exempel 

inte dessa djur eller vissa delar av djur (Levi-Strauss, 2007:262-268). Det ser 

man fortfarande i senmodern tid. Än idag anses till exempel kor vara heliga i 

Indien och inom vissa religioner äter man inte griskött. I Kina äter man 

hundkött, det uppfattas sannolikt som mycket kontroversiellt i ett flertal andra 

länder.   
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I primitiva samhällen har funnit en tendens till att ha tämligen avancerade sätt 

att beskriva olika djur och att dessa beskrivningar bygger på människans i 

relation till djuret (Lévi-Stauss, 2007:262-268). Följande citat är en kärnfull 

beskrivning av interaktionen och relationen mellan människa och djur i 

primitiva samhällen: 
 

“The animals in totemism cease to be solely or principally creatures which are faered, 

admired, or envied: their perceptible reality permits the embodiment of ideas and relations 

conceived by speculative thought on the basis of empirical observations. We can understand, 

too, that natural species are chosen not because they “are good to eat” but because they “are 

good to think”” (Lévi-Stauss, 2007:268).   

 
2.2.2 Djuret som en komplex social varelse 

Enigt Max Weber (1947) är det svårt för oss att till fullo förstå djurs beteenden. 

Men kan vi förstå djurens beteende bättre skulle det enligt Weber (1947) vara 

möjligt att skapa sociologiska teorier om relationen mellan människa och djur. 

Tama djur, såväl som vilda. Både djur och människor reagerar på olika 

känslouttryck utifrån instinkt och erfarenheter men också på ett mer meningsfull 

och medvetet sätt. ”…many animals únderstand`commands, anger, love, 

hostility…” (Weber, 1947:104). Att anta att djuren bara är mekaniska varelser 

helt styrda av instinkter är alltså enligt Weber (1947) felaktigt. Tvärtom är djur 

sociala varelser och det vore fel att tro att människans sociala förmåga är bättre 

bara för att vi människor inte till fullo förstår djuren (Weber, 1947:104-105).  
 

“There are in particular various forms of social organization amoung animals: `monogamous 

and polygamous families,`herds, flocks, and finally `state`, with a functional division of 

labour. The extent of functional differentiation found in these animal societies is by no 

means, however, entirely a matter of the degree of organic or morphological differentiation of 

the individual members of the species…As the principal bearers of these functions, 

differentiated types of individuals can be identified: `kings`, `queens`, `workers`, `soldiers`, 

`drones`, `propagators`, `queen´s substituted`, and so on” (Weber, 1947:104-105). 

 

Weber (1947) presenterade tidigt i Sociologins historia djur som komplexa 

sociala varelser och visar på möjligheten till sociologisk teoribildning vad gäller 

relationen mellan människa och djur. Vidare menar han att låta djurens 

beteenden inom vetenskapen stanna vid den rent funktionella förståelsen är bara 

att vara ignorant och en god vetenskapsman vet bättre än så. Weber (1947) 

uttrycker en förhoppning om att denna ignorans endast är temporär och något 

som inte kommer kvarstå i framtidens forskning (Weber, 1947:104-105).    
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2.2.3 Människan i förhållande till andra ryggradsdjur 

Jan Trost och Irene Levin (2004) redogör i Att förstå vardagen för George 

Herbert Meads  teori vad gäller det sociala livet, interaktion och vad Mead 

kallar för ”I” och ”Me”. Mead är en av grundarna till vad som senare skulle 

komma att kallas symbolisk interaktionism.  

 
”Interaktion sker med hjälp av vad Mead kallar för gester. När en gest genom interaktion får 

samma mening för båda aktörerna blir den en särskiljande eller signifikant symbol. Denna 

symbol blir till ett stimulus att handla efter. Symbolerna som vi använder gör att vi ganska 

lätt kan förutsäga beteenden hos varandra och hos oss själva, förutsatt att de är 

särskiljande…Mead menar att detta är möjligt endast med de särskiljande symboler vi kallar 

språk, det organiserade språket. Genom det kan vi använda andras åsikter eller föreställningar 

för att se oss själva som en företeelse eller ett objekt” (Trost & Levin, 2004:46).   

  

Mead (1976) ansåg att människan utvecklas via interaktion. Med hjälp av 

interaktion kan människan sätta sig in i andra människors tankar, attityder och 

åsikter och på så sätt vidga sina egna vyer, sin egen reportear. Mead (1976) 

kallar detta för ”rolltagande” (Mead, 1976, 182-183). Från det ”jag” som sedan 

skapas via interaktion delar Mead (1976) upp ”jaget” i termerna ”I” och ”Me”.  

”Me” tjänar som en sorts erfarenhetsbank. Utifrån ”Me” underbygger ”I” 

utförandet av handlingar som i sitt utfall tjänar som nya erfarenheter som samlas 

i ”Me”. ”I” och ”Me” är alltså två aspekter av jaget som tillsammans i en 

konstant pågående process ser till ”jagets” utveckling, med hjälp av interaktion 

genom livet (Mead, 1976:132-135).     

 

Vidare menade Mead (1976), till skillnad från Weber (1947) att mänskliga djur 

var väsensskilt annorlunda i jämförelse med andra ryggradsdjur. Mead (1976) 

framhåller människan som den högst utvecklade och det mest intelligenta av 

alla ryggradsdjur. Enligt Mead (1976) saknar alla ryggradsdjur förutom 

människor förmåga till komplext socialt samspel. De är till skillnad från 

människan helt styrda av sina instinkter och familjeband existerar inte på de sätt 

som för människor. Andra ryggradsdjur lever förvisso i grupper, söker föda 

tillsammans, har strategier för att försvara gruppen och attackera andra, skyddar 

de yngre individerna och de svaga genom att till exempel sätta dem mitt i 

flocken vid en eventuell attack. Detta samspel beror dock inte på att de är 

avancerade sociala varelser utan är istället vad Mead (1976) benämner som 

”instinktiva relationer”. Dessa relationer beskrivs vara helt byggda på att djuren 

tycks finna stimuli att utföra saker tillsammans- inte för att de skulle ha någon 

meningsfull social relation till varandra. Istället syftar djurens gestbaserade 

kommunikation endast till att uppnå enkla mål, såsom finna föda eller försvara 

ett territorium. Att de lättare kan utföra sina egna aktiviteter med hjälp av 

gruppen är enligt Mead (1976) gränsen för dessa relationer- ingen vidare 

innebörd finns. Andra ryggradsdjur regleras inte i sitt förhållande till gruppen 

som människan (Mead, 1976:172-176).  
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I George Herbert Mead on Social Psychology (1964) uttrycker Mead (1964) 

följande: 
 

”Gestures may be either conscious (significant) or unconscious (non-significant). The 

conversation of gestures is not significant below the human level, because it is not conscious, 

that is, not self-conscious (though it is conscious in the sense of involving feelings or 

sensations). An animal is opposed to a human form, in indicating something to, or bringing 

out a meaning for, another form, is not at the same time indicating or bringing out the same 

thing or meaning to or for himself; for the animal has no mind, no thought, and hence there is 

no meaning here in the significant or self-conscious sense. A gesture is not significant when 

the response of another organism to it does not indicate to the first organism what the second 

organism is responding to” (Mead 1964 i Arluke & Sanders, 2008:ix).    

 

På grund av sin förmåga till språk äger alltså människan enligt Mead (1976) 

möjligheten att utveckla ett jag och ur jaget kan människan relatera till andra 

och därigenom skapa avancerade samhällen. Människan är en social varelse och 

det sociala samspelet är sprunget ur förmågan till att kunna relatera till ett jag i 

förhållande till gruppen. Vidare är förmågan till avancerad och mer komplex 

kommunikation förbehållen människan, detta eftersom människan är social och 

då människan kan relatera till jag som en enhet i förhållande till andra kan också 

kommunikation utvecklas. Ingen utveckling skulle kunna ske utan det sociala 

samspelet. Att ägna sig åt mer avancerad kommunikation är enligt Mead (1976) 

helt avhängt på förmågan att använda språk. Språket står till grund för den typen 

av samhällen människor lever i och på det sätt människor organiserar sig 

(Mead, 1976:172-176).  

 
2.2.4  Språket, djuret och det sociala samspelet 

De amerikanska sociologerna Clinton R. Sanders (Professor vid University of 

Connecticut) och Arnold Arluke (Professor vid New York University) har 

publicerat en förhållandevis stor mängd forskning som berör interaktion, 

kommunikation och relation mellan människa och djur. Vid närmare 

utforskning av detta forskningsområde kommer man även att upptäcka att andra 

forskare i hög utsträckning refererar till något eller några av dessa två 

sociologers forskning.  

 

Interaktion mellan människor och djur är en central del i det moderna samhället, 

”…we live in a mixed species societies in which human-animal relationship 

play a central role (Arluke & Sanders, 2008:xiii).” Enligt Sanders och Arluke 

(1996) definierar människor som har husdjur sina djur som en medveten 

varelse, förvisso annorlunda än människan, men minst lika betydelsefull och 

inte sällan ses husdjuret som en fullvärdig familjemedlem.  
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Personer som arbetar med djur, så även personer som lever med djur ser sina 

djur som sociala varelser, tänkande och i allra högsta grad förmögna till 

meningsfull kommunikation, om än inte via det mänskliga språket. Sanders 

(1996) har utfört olika studier på veterinärkliniker och utbildningar för hundar 

som ska bli ledsagarhundar. Arluke (1996) har gjort studier på personal som 

arbetar på djurhem, hundförare till polishundar, forskare som använder sig av 

djurförsök, människor som på ett sjukligt sätt samlar på djur och 

djurmisshandel. Alla dessa studier har i huvudsak fokus på relationen mellan 

människa och hund. Sanders och Arluke (1996) påvisar att hundägare 

rapporterar att de tycker sig tydligt kunna urskilja en särskild personlighet i 

varje unik hund. Vidare upplever hundägare det som fullt möjligt att utveckla 

meningsfulla och nära relationer till hundar. Liknande mänskliga relationer 

utvecklas enligt hundägare relationen och förståelsen för den unika hunden till 

hunden via interaktion och samvaro över tid. En intressant observation som 

Sanders och Arluke (1996) gjort är att hundägare tenderar att faktiskt tala till sin 

hund likt sättet man talar till ett barn. Ofta förvissad om att hunden förstår. 

Eftersom hunden inte kan svara via tal tenderar hundägare, likt personer 

närstående till alzheimersjuka eller mentalt funktionshindrade personer känna 

sig kapabla att svara för den som inte kan göra det själv. Det här sättet att svara 

för den som inte kan, i det här fallet hundägare för sin hund har Sanders och 

Arluke (1996) kartlagt och kategoriserat. Ibland kan svaret för den andre 

faktiskt vara ett uttryck som snarast visar på hundägarens behov och önskemål 

snarare än hundens. Men man ser också svaranden som visar på försök till att 

tillgodose djurets bästa, till exempel i en situation där hunden står under 

veterinärvård. Språket är också ett sätt för människan att beskriva och 

kategorisera djurets identitet, både för sig själv och andra. Den dagliga nära 

kontakten som sker via ickeverbal kommunikation får en ram och greppbart 

innehåll via språket. Två större studier utförda av Sanders (1996), en av dem 

utfördes på ett stort djursjukhus där Sanders (1996) gjorde deltagande 

observationer under 14 månader. Den andra studien utfördes hos en verksamhet 

inriktad på avel, träning  och placeringsprogram av ledsagarhundar. Studierna 

visar bland annat att 80 % av hundägare på veterinärklinik talar till sin hund, 

likt till en människa. Talet från människa till hund är ofta lite lågmält, långsamt, 

tydligt med frågor som likväl kunde ställts av förälder till barnen i en familj. 

Talet, frågor som ställs och svaren hundägarna ibland uttrycker speglar vad 

hundägaren tror att hunden skulle säga om den faktiskt kunde tala (Sanders & 

Arluke 1996 i Kalof &Ftzgerald 2007:63-64). Veterinärer upplever ibland att 

hundägare till och med talar för sin hund i första person: 

 
”I come in to the exam room and I say, ´Well, how are you doing?`and the woman says, Óh 

doctor I´m not feeling all that well .´ Later when I´m getting the hypo out, she says, Óh 

Doctor are you going to give me that shot? I say, ´No, lady, it´s not for you. I don´t work on 

humans.´”( Sanders & Arluke 1996 i Kalof &Fitzgerald, 2007:65).  
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En annan intressant observation som gjordes i ovanstående studier är att likt 

människor ofta tenderar känna sig ansvariga för och ursäkta en mindre socialt 

förmögen medmänniska i syfte att återställa den sociala ordningen och återställa 

den mindre socialt förmögnes sociala status, tenderar djurägare också att ursäkta 

sitt djurs beteende i samma syfte (Sanders & Arluke 1996 i Kalof & Fitzgerald, 

2007:66).  

 

Ytterligare ett förekommande sätt vad gäller tal och djur är enligt Sanders och 

Arluke (1996) att förmedla sin vilja eller förmedla ett budskap via djuret till en 

tredje part, en typ av triangelkommunikation. Detta görs ofta i syfte att 

upprätthålla en slags social komfort, då ett direkt påpekande till den tredje 

parten kan anses hårt eller skapa en pinsam stämning i den situation man 

befinner sig i. Detta används ofta i mer offentliga sammanhang för att inte 

väcka anstöt, till exempel i en park där djur och människor umgås tillsammans 

(Sanders & Arluke 1996 i Kalof &Fitzgerald, 2007:66).  

 

Ett talande exempel på detta: 
 

”The owners – a middle-aged married couple – had apparently been involved in some form of 

argument prior to entering the examination room and the lingering bad feelings between them 

are fairly obvious. Following the examination and treatment of their dog, the wife asks me 

where she should go to pay. I tell her where the discharge desk is located. She bends over the 

dog, turning her back to her husband who is standing at the door, and says, “Why dosen´t 

Daddy take me out to the car while Mommy pays the bill?” ( Sanders & Arluke 1996 i Kalof 

&Fitzgerald, 2007:66). 

 

Sanders och Arluke (1996) har via sin forskning påvisat att människan har ett 

socialt utbyte av sitt husdjur, avsaknaden av verbalt språk är inte ett hinder för 

att lära känna sitt djur och bygga en nära relation. Detta görs via den praktiska, 

vardagliga samvaron och den empatiska interaktionen med djuret. ”In other 

words, through understanding the bodies and behaviors of companion animals 

we actively construct a view of their minds ” (Sanders & Arluke 1996 i Kalof 

&Fitzgerald, 2007:66). Vidare menar Sanders och Arluke (1996) att det må vara 

hänt att en del av vad människan uttrycker som djurets vilja i själva verket 

uttrycker den egna viljan. Men detta betyder på intet sätt att kommunikationen 

mellan djur och människa och människa till människa är i någon högre grad 

väsensskilt. Enligt Sanders och Arluke (1996) har man kunnat påvisa att på det 

sätt vi människor beskriver andra människor eller interagerar med andra 

människor ofta också säger mer om oss själva än om den andra människan. 

Människan tenderar i hög utsträckning att bilda sig en uppfattning om andra 

individer, människa såväl som djur baserat på egna erfarenheter och 

referensramar. Människor bygger också sin uppfattning om andra människor i 

första hand på observationer av ickeverbal kommunikation, det vill säga 

kroppsspråk och beteenden.  
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Även omvärderingar eller validering av till exempel en egenskap hos en annan 

människa baserar vi på huruvida praktiskt resultat korrelerar med tidigare 

intryck och observationer av kroppsspråk och beteenden. Enligt Sanders och 

Arluke (1996) tenderar forskning som behandlar det sociala samspelet analysera 

social interaktion via språket i en allt för hög utsträckning. Utifrån synsättet att 

verbalt språk är själva essensen i social interaktion har det argumenterats att 

djur i avsaknad av verbalt språk saknar förmågan till social interaktion. I själva 

verket har det verbala språket en underordnad betydelse vad gäller kognition 

och koordinerad social interaktion. Vikten av verbalt språk som en bärande balk 

i det sociala samspelet är en social konstruktion skapad av de som har det 

verbala språket. Precis som synen på djur som icke medvetna varelser är en 

social konstruktion skapad av människan. Faktum är att den kognitiva förmågan 

kan existera i avsaknad av verbalt språk. Forskning av Keith Tester (1991) 

publicerad i Society and Animals, vilken Sanders och Arluke (1996) refererar 

till visar att döva barn utan språk- så även döva barn som saknar teckenspråk är 

lika goda problemlösare som barn med väl utvecklad språkförmåga. Det visade 

sig att båda dessa grupper löser problem med identiska strategier och effekten är 

lika god för båda grupper. Utifrån bland annat detta har man kunnat dra 

slutsatsen att interaktionen i sig, oavsett förmåga till verbalt språk är den 

viktigaste biten i utvecklandet av tankeförmåga och kognitiva färdigheter 

(Sanders & Arluke, 1996 i Kalof &Fitzgerald, 2007:63-68).  

 

Vidare finns en levande debatt angående Antropomorfism. ”Antropomorfism, 

syftar på personifikation av mänsklig karaktär på icke-människor – till 

exempel djur, gud eller föremål” (Wikipedia). Sanders och Arluke (1996) 

redogör för hur den här debatten ter sig. Ena sidan menar att Antropomorfism är 

ett sätt för människan att använda djuret för att uppfylla våra egna önskemål 

utan hänsyn till djurets natur och dess oförmåga att hävda sin egen rätt eller 

vilja. Andra sidan menar att antropomorfism kan vara ett användbart verktyg i 

förståelsen för djur och till hjälp i syfte att tillgodose vad som är bäst för djuret. 

Det finns också en gyllene medelväg som benämns Kognitiv etologi. I Kognitiv 

etologi menar man att ett vetenskapligt och kritiskt angreppsätt är nödvändigt 

när man systematiserar och skapar förståelse för djurs sätt att vara och dess 

identitet. Men att verktyg som till exempel intuition icke är att förringa i syfte 

att skapa sig kunskap om djur. Mekanomorfism, synen på djur som maskiner 

som kan lära sig vissa beteenden och människan som den rättfärdige unikt 

allvetande härskaren av världen existerar fortfarande. Den synen fyller en 

funktion i form av psykologisk distans som blir nödvändig för att kunna 

exploatera och eller utsätta djur för lidande.  

 

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Personifikation
http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nniskor
http://sv.wikipedia.org/wiki/Djur
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gud
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rem%C3%A5l
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Forskning som berör interaktion mellan till exempel husdjur och människor 

visar på ett relativt komplext socialt samspel mellan människa och djur, dessa 

upptäckter har också skapat en medvetenhet som i sig gör det intressant att 

vidareutveckla moraliska dilemman vi människor ställs inför i våra relationer 

och interaktion med djur (Sanders & Arluke 1996 i Kalof &Fitzgerald, 2007:66-

68). Vidare påtalar Sanders och Arluke (1996) vad interaktion med djur innebär 

och varför det är intressant ur ett sociologiskt perspektiv: 
 

”Human exchanges with nonhuman animals involve knowing, relating to, shaping 

interactions with, and responding to the interactional moves of the animal-other. 

Systematically studying these social exchanges provides us with…a major “window to 

animal mind.” The usual stance of empathetic pet caretakers and practical dog trainers, as 

demonstrated in their experientially acquired ability to comprehend and give voice to the 

mind and experience of their animal companions, offers a worthy model to social scientists 

devoted to examining and understanding interspecies interaction” (Sanders & Arluke 1996 i 

Kalof &Fitzgerald, 2007:68).  
 

Arluke och Sanders (2008) benämner även användandet av djur i terapi. De 

öppnar för möjligheten att den underliggande förklaringen till varför 

användandet av djur i terapi kan vara gynnsamt kanske står på sociologisk 

grund (Arluke & Sanders, 2008:284).  
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3. METOD 
 

3.1 Vetenskapsfilosofisk positionering och val av metod 
Valet av kvalitativ metod gjordes utifrån frågeställningen, där jag intresserat 

mig för hur deltagares upplevelser och effekter av Hästunderstödd terapi kan 

förstås ur ett sociologiskt perspektiv.  Att vidare positionera denna uppsats i ett 

vetenskapsfilosofiskt sammanhang föll sig till en början inte helt enkelt. Att den 

här typen av positionering inte alltid är helt okomplicerad finns det stöd för i 

vetenskapsteoretisk litteratur. Enligt Michael Quinn Patton (2002) råder ingen 

definitiv koncensus kring hur kvalitativ metod ska kategoriseras. Flera olika 

kategoriseringar samexisterar och de kan till viss del överlappa varandra, men 

det finns också skillnader som forskaren vid val av kvalitativ metod bör känna 

till (Patton, 2002:79). Alan Bryman (2011) menar vidare att epistemologiska 

principer och olika former av forskningspraxis inte nödvändigtvis behöver 

infinna sig i ett direkt kausalt samband, även om så ofta är fallet (Bryman, 

2001:35). Efter en viss tids överväganden har dock en positionering klarlagts. I 

denna uppsats har det epistemologiska förhållningsättet varit interpretativt, då 

jag undersöker människors subjektiva tolkningar av upplevelser och effekter av 

Hästunderstödd terapi. Inom interpretativismen erbjuds ett alternativ till 

positivismen som länge var det dominerande förhållningsättet inom forskning. 

Positivismen som kunskapsteoretisk ståndpunkt förespråkar naturvetenskapliga 

metoder och är inriktad på att med ett objektivt förhållningsätt söka fakta och 

regelbundenheter i den sociala verkligheten. Interpretativismen å andra sidan 

söker förståelse för och tolkningar av den subjektiva innebörden i olika former 

av sociala handlingar (Bryman, 2011:30-35). Av olika skäl som jag redogör 

närmare för under rubriken metodkritisk diskussion nödgades jag välja bort en 

observations och intervjustudie av deltagare i Hästunderstödd terapi som var 

mitt primära val av data. Att intervjua terapeuter verksamma i Hästunderstödd 

terapi valdes också bort då jag i första hand ville undersöka hur deltagares egna 

upplevelser och effekter av Hästunderstödd terapi kan förstås ur ett sociologiskt 

perspektiv. Jag valde att utifrån ett sociologiskt perspektiv analysera artiklar 

som bygger på studier av Hästunderstödd terapi där deltagares upplevelser och 

effekter av Hästunderstödd terapi behandlas.  

 

Analysen har utförts utifrån ett ontologiskt konstruktivistiskt förhållningssätt 

vilket innebär att man utgår ifrån att sociala samspel är föränderliga, att 

forskarens beskrivning av sociala företeelser är subjektiv och kan ses som en 

aspekt av den sociala företeelsen snarare än en fullständig redogörelse för den 

sociala företeelsen i fråga. Till skillnad från en objektivistisk ståndpunkt där 

utgångspunkten är att sociala företeelser och betydelsen av dem är oberoende av 

de sociala aktörerna (Bryman, 2011:35-39). Enligt Patton (2002) innebär 

konstruktivism att undersöka och tolka människors subjektiva uppfattning, 

deras subjektiva sanningar, tro och förklaringar.  
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Vidare hur detta ställs i relation till och påverkar människan och dem som de 

interagerar med. Konstruktivistisk forskning söker heller ingen särskild 

ställning eller legitimitet, fokus ligger istället på att berika den forskning som 

finns med ytterligare tolkningar och perspektiv (Patton, 2002:96-99). Detta 

stämmer väl överens med syftet för denna uppsats. Uppsatsen söker ingen 

sanning eller särskild legitimitet, den syftar istället till att påvisa ytterligare ett 

perspektiv eller en möjlig infallsvinkel på hur man kan tolka deltagares 

upplevelser och effekter av Hästunderstödd terapi.          

 

3.2 Förförståelse 
Jag har själv dels arbetat med hästar som unghästutbildare, turledare för ridturer 

med turister som målgrupp samt som ridlärare. Jag har och har haft egna hästar 

sedan barnsben och har bland annat tävlat i grenen dressyr för islandshäst till 

och med nationell nivå. Jag har läst kursen Ridterapi som tidigare gavs av 

Mittuniversitetet och tidigare också arbetat med Hästunderstödd terapi med 

psykosocial inriktning, där hästarna ingick som ett miljöterapeutiskt element på 

ett behandlingshem för vuxna med missbruksproblematik. Jag har senast arbetat 

flera år med samtalsbehandling i olika former. Jag planerar att arbeta med 

Hästunderstödd terapi i framtiden. Jag har inte upplevt min förförståelse som ett 

problem i uppsatsens arbete, snarare en fördel. Utifrån ett konstruktivistiskt 

synsätt är det inte heller nödvändigt med ett objektivt förhållningsätt, Patton 

menar att arbeta utifrån en helt objektiv ståndpunkt kan leda till att forskaren 

missar viktiga detaljer i den data som studeras (Patton, 2002:99). Min 

förförståelse har dock gjort att jag månat extra om att hålla mig nära källorna 

jag hänvisar till samt vara noggrann med att inte övertolka resultat i de artiklar 

jag analyserat. För att tydligt framhålla vetenskapligheten i detta arbete har jag 

valt att sidhänvisa alla källor i syfte att visa på uppsatsens transparens och 

öppna för möjligheten att på ett lättillgängligt vis kritiskt granska mina källor 

och på det sätt jag förhåller mig till dem. På så vis kan mitt personliga 

engagemang i Hästunderstödd terapi i förhållande till de källor som används i 

uppsatsen granskas.  
 

3.3 Urval av tidigare forskning och teori 
Till en början ville jag som tidigare nämnt förvissa mig om hur forskningsläget 

såg ut vad gäller interaktion, kommunikation och relation mellan människa och 

djur inom sociologin. Vilket var något som var lättare sagt än gjort. En stor del 

av arbetet med denna uppsats har ägnats åt att söka sociologisk forskning inom 

detta ämnesområde. Jag tog hjälp av en bibliotekarie vid Linköpings Universitet 

som efter viss möda och ihärdighet fann Clinton R. Sanders (2006) redogörelse 

för ämnesområdets framväxt inom sociologin i referensverket 21st Century 

Referenser Series. 21st Century Sociology (Vol. 2). Från denna valdes sedan 

fem intressanta teoretiker genom tiderna som presenteras närmare i den 

teoretiska referensramen.  
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Först i slutet på den tid som fanns att förfoga för denna uppsats fann jag Arnold 

Arlukes och Clinton R. Sanders (2008) antologi Between The Species. 

Antologin samt Arluke och Sanders presenteras närmare i den teoretiska 

referensramen. I egenskap av den uppenbara relevansen av denna antologi för 

denna uppsats valde jag att implementera delar ur antologin, vilket resulterade i 

en närmare presentation av två artiklar ur antologin som jag redogör för i den 

teoretiska referensramen. Mer sociologisk forskning inom detta ämnesområde 

finns säkert att finna, men med bakgrund av den noggranna litteratursökning jag 

gjort inför denna uppsats är jag ändå relativt förvissad om att denna uppsats 

presenterar huvuddragen i den sociologiska forskning som kan anses vara av 

relevans i förhållande till uppsatsens frågeställning.  
 

3.4 Datainsamlingsförfarande 
En sökning i UniSearch, en funktion vid Linköpings universitetsbibliotek vilken 

innefattar böcker, tryckta tidskrifter, rapporter, dissertationer, examensarbeten 

vid Linköping Universitet, tidskriftsartiklar, e-böcker, e-tidskrifter, konferenser 

och databaser gav 440 träffar för nyckelordet Equine-Assisted Therapy. Till en 

början testades en rad nyckelord, såsom horse, human-horse, human-equine, 

horsebackriding, human-animal, animal-assisted therapy, horses-sociology. 

Equine-assisted therapy visade sig dock vara det som gav de mest relevanta 

träffarna. Jag valde sedan ut relevanta artiklar som fanns att tillgå i fulltext.  

Efter att läst abstract valdes 12 artiklar jag ansåg kunde vara relevant utifrån 

följande kriterier: Artiklarna skall vara publicerade i en internationell 

vetenskaplig tidskrift, de ska behandla Hästunderstödd terapi med någon form 

av psykosocial inriktning, informanterna skall bestå av deltagare i 

Hästunderstödd terapi. Av dessa artiklar valdes fyra stycken ut på grund av att 

de uppfyllde ovanstående kriterier, hade tydligt rika beskrivningar från 

deltagare avseende upplevelser och effekten av den Hästunderstödda terapin, 

men också av metodologiska skäl. Övriga åtta artiklar som också till en början 

valdes ut är enligt min mening i allt för hög grad i avsaknad av beskrivningar av 

upplevelser och effekten av Hästunderstödd terapi utifrån ett deltagare 

perspektiv. Istället beskrivs i huvudsak terapeuternas upplevelser av utfallet av 

den Hästunderstödda terapin. Vidare har de trots det faktum att de blivit 

publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter en hel del metodologiska 

brister, exempelvis avsaknad av personal utbildade att utföra Hästunderstödd 

terapi, olämpligt hästbestånd till den terapeutiska verksamheten, ostrukturerat 

och otydligt beskrivet behandlingsinnehåll, otydlig eller bristfällig planering av 

studiens utförande. Jag gjorde därför bedömningen att det skulle vara alltför 

spekulativt att analysera sekundärdata med i mitt tycke relativt stora 

metodologiska brister. Men också alltför spekulativt att dra slutsatser av 

deltagares upplevelser av effekten av Hästunderstödd terapi utifrån terapeuters 

upplevelser. Därför valdes endast fyra artiklar ut som förvisso också har mindre 

metodologiska briser men där studierna i mitt tycke ändå är av god kvalitet. 
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Enligt Patton (2002) bör olika typer av dokument som data i kvalitativa studier 

väljas ut med omsorg. Data som väljs ut bör vara transparant i högsta möjliga 

mån och det bör helst vara möjligt att förstå och läsa sig till hela förfarandet 

kring dokumentets uppkomst (Patton, 2002:291-293). Pattons (2002) 

rekommendation är något jag tagit hänsyn till vid urval av data. Generellt är 

dessa fyra studier som valdes ut i mitt tycke välplanerade. De påvisar att man 

tänkt igenom hur den Hästunderstödda terapi bör se ut för att möta deltagarnas 

rehabiliteringsbehov samt vilken metod som kommer tjäna syftet bäst. Man har 

valt ut både personal och hästar som arbetar i studierna samt deltagare med 

omsorg så att den Hästunderstödda terapin utförs på ett väl motiverat och 

professionellt sätt. Man har tydligt informerat deltagare om innebörden av 

Hästunderstödd terapi samt studiens innebörd. Vidare har den Hästunderstödda 

terapins förfarande redovisats samt att deltagarnas egna upplevelser tydligt 

framgår i resultaten. Vidare har man varit självkritisk och framhållit eventuella 

brister och hur de har kunnat komma att påverka studierna samt att man inte 

tillgivit studierna större betydelse än det faktiska utslaget av resultaten anger. 

Dessutom lämnas i mitt tycke relevanta och intressanta förslag på fortsatt 

forskning. Under analysarbetet upptäckte jag av en slump att Eagala (en stor 

internationell organisation för Hästunderstödd terapi i psykosocialt syfte) 

presenterar en av de utvalda artiklarna The Effectiveness of Equine-Assisted 

Experiental Therapy: Results of an Open Clinical Trial och Equine-assisted 

psykotherapy: a mental health promotion/intervention modality for children 

who have experienced intra-family violence skriven av Bradley T. Klontz ., 

Alex Bivens, Deb Leinart, Ted Klontz (2007) på Egalas hemsida under en 

rubrik där de lägger ut forskning som de anser vara av särskilt intresse för 

yrkesverksamma. Detta faktum kan till viss del borga för vetenskapligheten i 

mitt urval. Artiklar och artikelförfattare redogörs för under resultat avsnittet. 

 

3.5 Analysförfarande 
Enligt Patton (2002) är texter av olika slag särskilt passande för kvalitativ 

analys. Forskaren har här möjligheten att analysera sociala fenomen samt den 

sociala kontext data i fråga är sprungen ur (Patton, 2002:498-499). Ett induktivt 

angreppssätt har antagits vid analysen. Enligt Patton (2002) innebär ett induktivt 

angreppsätt att man så förutsättningslöst som möjligt försöker finna mönster, 

teman eller samband i den data man studerar. Med en induktiv ansats används 

analytiska principer snarare än regler och ett visst mått av kreativitet i analysen 

är att föredra. Vid induktiv analys leder generella observationer till mer 

generaliserbara mönster. Det handlar om att upptäcka redan existerande mönster 

i det fenomen som utforskas. Då man har flera analysenheter rekommenderar 

Patton (2002) att man till en början analyserar ett antal analysenheter enskilt 

innan man går vidare till att söka gemensamma nämnare i de enheter man 

analyserat separat (Patton, 2002:41-58).  
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Jag har börjat med att läsa in mig på tidigare forskning för att skapa mig en bild 

av interaktion, kommunikation och relation mellan människa och djur inom 

sociologin, detta genererade dock inte någon förutfattad mening om att den ena 

eller andra teorin skulle komma att bli applicerbar i analysen. Först efter 

analysen har lämpliga teorier och tidigare forskning att applicera på min analys 

valts. I början av analysarbetet ägnades en icke försumbar tid åt att söka teori 

utanför det jag redan läst in mig på. Någonstans mitt i allt sökande greps jag av 

ingivelsen att pröva möjligheten att applicera det jag tidigare funnit och se vart 

det leder mig i analysen. Min förutfattade mening var att det skulle bli fattigt, 

men jag blev positivt överraskad. Den teori och tidigare forskning jag kom att 

använda i analysen kom i min mening att berika förståelsen för upplevelsen och 

effekter av Hästunderstödd terapi. Den analys och den sociologiska teori och 

tidigare forskning som tillämpats i analysen har på ett tydligare sätt än jag till en 

börjat kunnat föreställa mig visat på möjligheten att analysera Hästunderstödd 

terapi ur ett sociologiskt perspektiv.   

 

Innan analysen startade höll jag till viss del för osäkert huruvida de analyserade 

artiklarna faktiskt skulle inneha någon sociologisk relevans. Min farhåga var att 

jag kanske skulle komma fram till att de endast är av psykologiskt intresse. 

Vidare var jag öppen för att artiklarna kanske skulle ha likheter men att det 

också skulle kunna vara så att de hade näst intill inga likheter. Artiklarna har 

lästs och analyserats noggrant, ord för ord först var och en separat. Efter detta 

och ytterligare en genomläsning stod det klart för mig att det kunde handla om 

två eller tre sociologiskt relevanta kategorier. Efterhand växte följande teman 

fram ur texten: Sociala relationer, emotionell utveckling och identitetsskapande. 

Jag lät sedan saken bero ett tag och läste sedan igen och analyserade ord för ord 

två gånger till i syfte att använda en kritisk blick och ifrågasätta mina 

kategorier. Kategorierna kvarstod efter dessa genomläsningar, även om vissa 

skillnader också finns, vilka kanske snarast består i skillnader mellan kvalitativ 

och kvantitativ metod. Mer om skillnader finns att läsa under resultatavsnittet. 

Vidare gjordes ytterligare en genomläsning innan jag började fylla kategorierna 

med ord. Jag har i beskrivningen av artiklar och i redovisningen av min analys 

försökt stå så nära källorna som möjligt och medvetet valt att i så hög grad som 

möjligt framhålla deltagares utsagor och i största möjliga mån exkluderat 

forskarnas tolkningar. Citat som valts ur är oftast citerade deltagare och har 

valts ut på grund av att de är särskilt illustrativa vad gäller förståelsen för 

essensen i studierna. Resultatavsnittet börjar med en relativt omfattande 

beskrivning av de fyra analyserade artiklarna, detta för att sätta in läsare i 

sammanhanget och ge en god grund att stå på inför kommande analys. 

Förfarandet är i enhet med Pattons (2002) rekommendationer (Patton, 

2002:437).  Först i diskussionsavsnittet diskuteras vilken/vilka sociologiska 

teorier och tidigare forskning som närmast låter sig appliceras på resultaten. 
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3.6 Etiska överväganden 
De fyra etiska principer som Bryman (2011) presenterar är Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Då data i denna 

uppsats består i officiella dokument är inte just dessa fyra principer något som 

kräver djupare överväganden för mig som forskare. Vad som däremot gör sig 

gällande för denna uppsats är att överväga och se över data på det sätt Bryman 

presenterar enligt följande: ”om det förekommer någon form av bedrägeri, 

falska förspeglingar eller undanhållande av viktig information” (Bryman, 

2001:132). Faktum är ju att den intresserade läsaren kan hämta det empiriska 

material som används i denna uppsats i sin helhet och kritiskt granska 

användandet av den. Detta faktum innebär ingalunda att mitt forskningsetiska 

ansvar på något sätt skulle fråntas. Jag har noga övervägt användandet av data, 

samt min analys och tolkning av dem. Vidare har jag som tidigare nämnts 

försökt stå så nära källorna som möjligt och sidhänvisar samtliga källor 

genomgående i uppsatsen. Förutom att detta ger uppsatsen transparens är det 

också ett etiskt övervägande där jag i största möjliga mån vill förtydliga att data 

inte används på ett bedrägligt sätt, att falska förspeglingar undviks samt att 

ingen viktig information undanhålls.    
 

 

3.7 Metodkritisk diskussion 
Att analysera sekundärdata innebär en viss svårighet att på ett öppet och tydligt 

sätt redogöra för deltagares faktiska utsagor. Jag får förlita mig på 

artikelförfattarnas vetenskaplighet och läsare av denna uppsats får göra 

desamma samt också sätta sin tillit till min vetenskaplighet. Enligt Patton (2002) 

finns ingen formel för hur man ska påvisa signifikans i kvalitativ metod. Det 

finns inte heller någon exakt manual för hur man ska kunna återupprepa en 

kvalitativ studie (Patton, 2002:433). Således har en diskussion av reliabilitet och 

validitet inte mycket att hämta vad gäller denna uppsats. Men, uppsatsen är ändå 

tillförlitlig i och med att jag varit noggrann i mitt metodiska tillvägagångsätt och 

noggrann i mitt analysförfarande samt redovisat analysförfarandet och analysen 

tydligt och med transparens. I och med detta innehar uppsatsen också 

trovärdighet. Något som väsentligt ökar uppsatsens trovärdighet är som tidigare 

nämnt det faktum att vem som helst har full tillgång till mitt empiriska material 

i sin helhet, då samtliga fyra artiklar är publicerade i internationella 

vetenskapliga tidskrifter. Således öppnar det för möjligheten att kritiskt granska 

min analys. 

 

Av de fyra artiklarna som analyserats är två kvalitativa och de andra två 

kvantitativa. De kvantitativa studierna bygger dock på självskattningsformulär 

och jag har upplevt att de olika metoderna i studierna med dess något skiftande 

infallsvinklar berikat analysen, snarare än att verka förhindrande. 
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Att kvalitativ forskning inte nödvändigtvis följer ett givet mönster bekräftas 

som tidigare nämnt bland annat av Bryman (2011) som menar att 

epistemologiska principer och olika former av forskningspraxis inte 

nödvändigtvis behöver infinna sig i ett direkt kausalt samband, även om så ofta 

är fallet (Bryman, 2001:35). Den analys och tolkning av data som redovisas i 

denna uppsats bygger i huvudsak på Pattons (2002) rekommendationer som 

tidigare redovisats samt vad Patton (2002) påtalar vara byggstenarna i kvalitativ 

forskning. Alla kvalitativa studier är enligt Patton (2002) unika och bygger på 

forskarens skicklighet, intellekt, kreativa förmåga och kunskaper. Den 

mänskliga faktorn utgör både de svaga och de starka sidorna i en kvalitativ 

studie (Patton, 2002: 433). Den litteraturstudie som presenteras i denna uppsats 

är även den i egenskap av att bygga på kvalitativ metod unik och analysen av 

data är likaså den unik. Analys, tolkning och kvaliteten i uppsatsen är kanske 

främst avhängt på mitt intellekt, min skicklighet, min kunskap om 

Hästunderstödd terapi och människovårdande arbete samt min kreativa 

förmåga. Dessa faktorer utgör troligen både uppsatsens styrkor och svagheter.  

 

Något som också är viktigt att poängtera är det faktum att jag fick tillgång till 

ett mindre antal väl vetenskapligt underbyggda artiklar än jag först tänkt. 

Tillgång till ett större urval av artiklar hade ur ett vetenskapligt perspektiv varit 

att föredra. I syfte att öka uppsatsens vetenskaplighet ansåg jag mig dock 

nödgad att begränsa mitt urval till de fyra studier som valts ut för vidare analys. 

Hade jag tagit in några av de åtta studier som fanns med i det första urvalet 

anser jag det tveksamt om jag sagt något om deltagarnas upplevelser, då jag i så 

fall nödgats förlita mig näst intill uteslutande på terapeuters upplevelser och 

deras syn på effekten av Hästunderstödd terapi, vilket då också frångår denna 

studies syfte. Fyra studier kan vid en första anblick tyckas skralt. Men i relation 

till den forskning som finns att tillgå som behandlar Hästunderstödd terapi med 

någon form av psykosocial inriktning är det ändå ett rimligt antal. Detta fält är 

ännu i sin linda och mer forskning behövs. Avsaknad av samt behovet av mer 

forskning vad gäller Hästunderstödd terapi och även Djurunderstödd terapi 

bekräftas av både Arluke och Sanders (2008) samt Silverberg (2009) (Arluke & 

Sanders:2008:282-284;Silfverberg, 2009:17). Med tanke på studiens litenhet 

finns ingen möjlighet att dra några generella slutsatser utifrån resultatet, vilket 

förvisso inte heller eftersträvats. I linje med konstuktivistisk forskning bidrar 

denna uppsats snarast med ytterligare en infallsvinkel och tolkning av 

Hästunderstödd terapi.  

 

Vidare hade analys av primärdata i en egenutförd kvalitativ studie kanske tjänat 

syftet allra bäst, samt ökat uppsatsens vetenskaplighet. Ur ett praktiskt 

perspektiv var detta dessvärre inte genomförbart.  
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Hästunderstödd terapi är ännu ingen kommersiell behandlingsform och därför 

återfanns inte tillräckligt många informanter att intervjua inom geografiskt 

tillgängligt område utan att överskrida tidsramen för denna uppsats. Vidare 

tillkom en vanlig komplikation för den här typen av forskning som handlar om 

det etiska dilemmat att kortvarigt släppa in en utomstående individ i det 

terapeutiska rummet. Detta kan anses etiskt tveksamt då terapi bygger på 

förtroende mellan terapeut och klient samt är en behandling som sker under 

tystnadsplikt där klienten skall ges möjlighet att bearbeta eventuella svårigheter 

i livet. Att då kortvarigt släppa in en student i det terapeutiska rummet är inte 

bara etiskt tveksamt, risken finns att klienten kommer agera annorlunda under 

detta tillfälle- vilket gör att riktigheten i resultaten kan komma att bli 

tvivelaktiga.  

 

Efter genomförd analys väcks tanken om att det kanske inte hade varit 

nödvändigt att begränsa den tidigare forskning och teori som används i analysen 

till sociologisk forskning som behandlar interaktion, kommunikation och 

relation mellan människa och djur. Kanske sociologisk forskning som endast 

behandlar interaktion, kommunikation och relation människor emellan i viss 

mån kunnat appliceras och berika analysen. Detta lämnas nu istället som förslag 

till vidare forskning. Jag vill sammanfattningsvis framhålla att denna uppsats, 

trots sina brister ändå kan tjäna som en god start för fortsatt forskning vad gäller 

Hästunderstödd terapi ur ett sociologiskt perspektiv. Man ska ändå inte 

förglömma vad Patton påtalar: ”The complete analys isn´t” (Patton, 2002:431).  
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4. RESULTAT 

 
Analys av valda artiklar har visat på att deras resultat har gemensamma 

nämnare. De faktorer som på olika sätt förenar studierna artiklarna bygger på 

har jag kategoriserat i tre teman. Först presenteras studierna var för sig med 

betoning på syfte, metod och en kort sammanfattning av slutsatser. Vidare görs 

en närmare presentation av resultaten som kommit att kategoriseras i följande 

tre teman: Sociala relationer, emotionell utveckling och identitetsskapande. 

Resultaten kommer sedan diskuteras med hjälp av sociologisk teori och tidigare 

forskning under diskussionsavsnittet.  

 

4.1 Fyra studier av Hästunderstödd terapi 
 

4.1.1 Effekten av hästunderstödd terapi för barn 

Equine-assisted psykotherapy: a mental health promotion/intervention modality 

for children who have experienced intra-family violence skriven av Pamela N., 

Schultz, G., Ann Remick-Barlow., Leslie Robbins (2007). Artikeln publicerades 

i Health and social care in the community. Artikelförfattarna var vid 

publiceringen av artikeln verksamma vid New Mexico State University, Equine-

Assisted Youth program och La Cruces, New Mexico, USA. Syftet med denna 

kvantitativa studie artikeln bygger på var att testa effekten av Hästunderstödd 

terapi på en varierad grupp barn som remitterats till Psykoterapi för olika former 

av psykisk ohälsa. Barnen i studien var mellan 4-16 år, 37 pojkar och 26 flickor. 

63 barn deltog i genomsnitt i 19 Hästunderstödda terapisessioner under en 18 

månadersperiod. Ansvarig för den Hästunderstödda terapin var en oberoende 

Psykoterapeut. Innan remittering till Hästunderstödd terapi gjordes 

lämplighetsbedömning av till exempel skolkurator och den lokala terapeuten. 

Barn som uttryckte rädsla inför hästar eller en motvilja till hästar blev direkt 

exkluderade. Vidare beskrivs urvalet som ett bekvämlighetsurval då alla som 

remitterats till terapeuten för Hästunderstödd terapi under tiden för studien 

deltog i studien. Den terapeutiska modellen som terapin bygger på är 

Experientiell terapi. Vidare bygger inkluderandet av häst i terapin på 

rekommendationer framtagna av EAGALA.  
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Terapeuten har arbetat tillsammans med en dokumenterat hästkunnig person 

som ansvarat för säkerheten i all hästhantering (Schultz at al., 2007:265-266).  
 

”Data collection at intake involves demografic information, physical health history, 

medication history, mental health history, mental examination, and Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM IV) diagnosis. The Children´s Global 

Assesment of Funktioning (GAF) score is determined by the treatment team before the 

treatment starts and at 3-month intervals until treatment is concluded. The following general 

diagnostic categories of the DSM-IV are used for data analysis: mood disorders, 

posttraumatic stress disorder (PTSD), adjustment disorder, ADHD, disruptive behaviour 

disorders, and other. Assesment of treatment was done using the GAF scale. This is a 

hundred point rating scale measuring psychological, social and school functioning for 

children aged 6-17 years” (Schultz at al., 2007:267).    

 

Resultaten visar att alla barn efter avslutad behandling hade signifikant 

förbättring i GAF poäng. Man fann ett signifikant samband mellan högre antal 

genomförda sessioner och GAF poäng samt signifikant större förbättring till det 

bättre hos de yngre barnen. Vidare fann man att barn som utsatts för misshandel 

och/eller vittnat om våld i hemmet och/eller missbruk i hemmet där barnet 

tvingats ta ansvar för offren/offret hade signifikant större förbättring i GAF 

poäng än de andra barnen. Studien visar på relativt snabba resultat med 

Hästunderstödd terapi, särskilt för yngre barn, men påtalar att mer forskning 

behövs vad gäller den långsiktiga effekten av Hästunderstödd terapi (Schultz at 

al., 2007:267-270). Studien påvisar alltså en förbättring vad gäller barnens 

självupplevda funktionsförmåga. Vidare diskuteras i studien vad det är med 

Hästunderstödd terapi som gör den verksam med hjälp av tidigare forskning. 
 

4.1.2 Effekten av Hästunderstödd terapi för vuxna 

The Effectiveness of Equine-Assisted Experiental Therapy: Results of an Open 

Clinical Trial skriven av Bradley T. Klontz ., Alex Bivens., Deb Leinart., Ted 

Klontz (2007). Publicerad i Society and Animals. B, Klontz var vid artikelns 

publicering VD för Costal Clinics. Bivens var vice VD vid Pacific Psychology 

Partners, Leinart var licencierad professionell rådgivare. T, Klontz var VD för 

Onsite Workshops. Den här studien är även den en kvantitativ studie som 

utreder effekten av Hästunderstödd terapi med experientiell inriktning. Syftet 

med terapiprogrammet var att ge klienter möjligheten att arbeta med 

obearbetade minnen och händelser, psykisk stress, lära sig att vara mer 

närvarande, leva i nuet och ändra destruktiva beteendemönster (Klontz at al., 

2007:257-258). 
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Behandlingen beskrivs enligt följande: 
 

”…therapists work closely with a Horse Handler, who is responsible for ensuring safety as 

well as providing proper instruction for interacting with horses. Equine activities such as 

choosing a horse, horse grooming, mounted work, walking/trotting, lunging, and equine 

games are combined with traditional experiential therapy tools of role-playing, sculpting, 

role-reversal, mirroring, and Gestalt techniques. A treatment manual incorporating these 

types of activities into equine therapy was developed and used in the study, providing specific 

therapeutic equine activities” (Klontz at al., 2007:258-259). 
 

Under en åtta månaders period deltog 66 personer i ett 4 ½ dagars 

gruppterapiprogram om totalt 28 timmar, i snitt var det åtta deltagare i varje 

grupp. Av dessa fullföljde 31 personer förtest, test direkt efter behandling och 

test som skickades via mail sex månader efter behandlingen. Av dessa var 22 

kvinnor och 9 män i åldrarna 23-70 år. De övriga 35 som inte fullföljde alla 

tester exkluderades ut studien (Klontz at al., 2007:260).  

 

Mätinstrument som används var ”Brief Symtom Inventory (BSI; Derogatis, 

1993). The BSI is a 53-item, self-report, Likert-type scale designed to measure 

psychological symptom patterns” (Klontz at al., 2007:261) och “Personal 

Orientation Inventory (POI; Shostrom, 1974). The POI is a 150-item, true/false, 

self-report instrument designed to measure constructs related to self-

actualization” (Klontz at al., 2007:261).  

 

Vidare redogörs för personal som arbetade i studien. ”Two male and three 

female psychotherapists led the groups. All were Master´s Level, were licensed, 

and had achieved a Level II certification in Experiental Therapy…Adherence to 

the treatment approach was closely monitored through staff meetings with the 

clinical supervisor two times daily” (Klontz at al., 2007:260). Alla terapeuter 

hade erfarenhet av experientiell terapi såväl som Hästunderstödd terapi. Hästar 

som deltog i programmet var särskilt utvalda utifrån kriterier att de skulle vara 

lugna samt vana och bekväma med att olika människor att hanterar dem. 

Samtliga hästar kom från samma flock (Klontz at al., 2007:261). 
 

Studien påvisade signifikant förbättring i psykologisk funktionsförmåga, även 

vid sex månaders uppföljning. Forskarna påpekar dock att den här studien är 

begränsad och kan bara ses som ett viktigt första steg i arbetet med att utforska 

huruvida Hästunderstödd terapi har god effekt. I övrigt lämnar de som förslag 

till vidare forskning att utreda hur och i vilken utsträckning hästens medverkan i 

terapin har betydelse (Klontz at al, 2007:263-264). 
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4.1.3 Ungdomars upplevelser av Hästunderstödd terapi 

`QUEEN OF THE WORLD`: EXPERIENCES OF ÀT RISK`YOUNG PEOPLE 

PARTICIPATING IN EQUINE-ASSISTED LEARNING/THERAPY. Skriven av 

Hannah Louise Burgon (2011), publicerad i Journal of Social Work Practice. 

Burgon är doktorand vid Carduff School of Social Sciences och har tidigare 

publicerat två artiklar som också behandlar Hästunderstödd terapi. Studien 

syftar till att utforska upplevelsen av Hästunderstödd terapi. Detta är en 

kvalitativ studie där forskaren gör en fallstudie och använder sig av detaljerade 

fältanteckningar, semistrukturerade intervjuer, såväl som öppna intervjuer under 

deltagande observationer. Sju unga personer med varierande psykisk ohälsa 

genomgår vad Burgon (2011) benämner som ”Terapeutic Horsmanship 

programme”. Studien behandlar begrepp som självförtroende, självkänsla, 

empati, självinsikt, öppnandet för positiva möjligheter och sociala färdigheter. 

Själva essensen i programmet som studien bygger på är att lära via upplevelser 

med hästar och terapeut. Burgon (2011) har själv utformat programmet 

(Burgon, 2011:165-168). De unga personer som deltog i studien var i varierande 

åldrar och kom från olika verksamheter så som fosterhem, olika institutioner för 

unga och via privata rekommendationer. Fem flickor och två pojkar mellan 11-

16 år, förutom en flicka som fyllde 21 under studiens gång. Samtliga ansågs 

vara i riskzonen för psykosocial ohälsa. Själva miljön där studien utfördes var 

ett stall ute på landet. Sessionerna var 1-3 timmar långa och deltagarna var i 

behandling en gång i veckan, varannan vecka eller varierande under olika 

perioder. Frekvensen i deltagande kunde bero på deltagarens livssituation i 

övrigt men också beroende på möjlighet till finansiering av behandlingen 

(Burgon, 2011:166-169). Innehållet i behandlingen beskrivs enligt följande: 
 

“Activities in a session ranged from initially just spending time with the horses, observing 

and discussing horse behaviour and psychology, to learning how to look after and work with 

them. Inherent all the activities was an emphasis on respecting and building up relationships 

with the horses. `Ìnvisible riding`sessions and hacking in the lanes were also offered. 

Ìnvisible riding` involves riding the horse without saddle or rains (with a leader and side 

walker) in an enclosed arena and learning how to connect with the horse using the power of 

intension and body language alone” (Burgon, 2011:168).   
 

Förutom Burgon (2011) arbetade en lekterapeut, en lärare och en rådgivare 

tillsammans med hästkunnig personal. Nio hästar fanns att tillgå i programmet. 

Hästarna var i varierande åldrar och hade varierande temperament, Vilket enligt 

Burgon var en god förutsättning för meningsfulla diskussioner (Burgon, 

2011:168-169).  
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Burgons (2011) analys av resultatet ledde till två övergripande teman. Socialt 

välbefinnande och psykosocial utveckling (Burgon, 2011:170). Under dessa 

identifierades fyra underkategorier som döptes av deltagarna själva. ”´Queen of 

the world`, Ì can´t believe I´m doing this`, Ì can give him love and Ì didn´t know 

you could do that`” (Burgon, 2011:170).  
 

I diskussionen uttrycker Burgon (2011) följande angående resultatet:  

 
“The results from this study suggest that the relationship and experiences the participants had 

with the horses contributed to them gaining psychosocial benefits such as those identified in 

the risk and resilience literature as offending `protective factors`” (Burgon, 2011:177).  

 

Vidare påtalar Burgon (2011) att vidare forskning behövs för att öka kunskapen 

om Hästunderstödd terapi och dess effekter (Burgon, 2011:178).  
 

4.1.4 Vuxnas upplevelser av Hästunderstödd terapi 

”It´s like Being in Another World”: Demonstrating the Benefits of Therapeutic 

Horseback Riding for Individuals with Psychiatric Disability. Skriven av Anne 

L. Bizub., Ann Joy., Larry Davidson (2003). Publicerad i Psychiatric 

Rehabilitation Journal. I artikel presenteras författarna: Bizub tog sin 

doktorsexamen vid Yale University School of  Medicine. Joy presenteras som 

Supervisor of the Connecticut mental health center´s ambulatory rehabilitation 

services och Social rehabilitation coordinator of the managed service system for 

the Greater new haven area. Davidson presenteras som professor i Psykiatri vid 

Yale University School of Medicine, samt Senior clinical officer and mental 

health policy director vid Mental health and addiction services i Connecticut. 

Syftet med studien var att utveckla ett program baserat på Hästunderstödd terapi 

för människor med långvarig och svår psykisk ohälsa. Studien är kvalitativ och 

observationer såväl som semistrukturerade intervjuer efter avslutat program 

användes som datainsamlingsmetoder. Fem vuxna individer deltog i studien. 

Tre män och två kvinnor. Alla hade en primär diagnos inom det Schizofrena 

spektrumet. Samtliga deltagare hade anmält intresse för att delta i studien samt 

uttryckte intresse för djur, men ingen hade erfarenhet av hästar i någon högre 

utsträckning. Alla deltagare informerades och intervjuades inför eventuellt 

deltagande och sedan tog forskare och deltagare beslut huruvida deltagande 

föreföll lämpligt. Programmet inkluderade sessioner under två timmar per vecka 

under tio veckor. Under vecka tio hölls en examensceremoni för deltagarna där 

de tilläts bjuda in gäster. Studien utfördes på ett centrum för Hästunderstödd 

terapi vilka samarbetade med forskarna i framtagningen av detta program. För 

att ta sig till stallet, vilket ligger en god bit ut på landet åkte deltagarna 

tillsammans fram och tillbaka inför alla sessioner (Bizub at al., 2003:377-380).  
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Själva programmet delades in i tre delar ”1) bonding activities with the horse; 

2) mounted activity; and 3) post-riding processing group” (Bizub at al., 

2003:379). Vid ankomst startade sessionen med att rykta och göra iordning sin 

häst för ridning tillsammans med centrets volontärer (centrets volontärer hade 

innan studiens start deltagit i en kort utbildning om vad det kan innebära att leva 

med svår psykisk ohälsa i syfte att öka förståelse och minska risken för 

diskriminerande behandling). Sedan utfördes en ridlektion där deltagarna fick 

lära sig grundläggande hästhantering och ridning, både på inhägnad ridbana 

såväl som ute i naturen. Efter ridning sköttes hästarna igen och deltagarna 

släppte dem åter till sina hagar. Sen utfördes en gruppsession med bara 

deltagare och två terapeuter där olika kreativa övningar kopplade till 

aktiviteterna med hästarna tillämpades, så som att skriva ett tackbrev till ”sin” 

häst, måla sina upplevelser eller reflektera kring poesi som behandlar djur. En 

personal deltog i dessa sessioner som deltagande observatör. Vidare var en 

viktig del av programmet att personalen skulle ta varje givet tillfälle i akt att ge 

positiv feedback på deltagarnas lärande och på de sätt de tog sig an olika 

utmaningar. Man uppmuntrade även deltagarna att utifrån ett positivt och 

realistiskt perspektiv utvärdera sin egen såväl som medeltagares insatser (Bizub 

at al., 2003:379-380).  

 

Författarna av artikeln sammanfattar resultatet: ”In summary, the experience of 

the riding program was a steppingstone for individuals to learn more, to do 

more, and, eventually, to be more” (Bizub at al., 2003:381).   
 

4.2 Sociala relationer 

Hästunderstödd terapi, vilken inkluderar skapande av nya sociala relationer kan 

öka självupplevd funktionsförmåga hos barn med psykisk ohälsa som ligger i 

riskzonen att vidare försämra sina hälsoproblem (Schultz at al., 2008:266-268).  

 

Vad gäller Hästunderstödd terapi i gruppterapiform för vuxna med diagnos 

inom schizofrenispektrat där deltagare genom terapin ges möjlighet att skapa 

nya sociala relationer med hästar, terapeuter och medeltagare har en rad positiva 

resultat rapporterats, såsom: upplevelsen av sjukdomssymtom kan minska, 

förmågan att vara orienterad i och leva i nuet öka, ånger och skuldkänslor 

minska, rädsla inför framtiden minska, förmågan att vara självständig och 

förmågan till självhjälp öka samt att den självupplevda funktionsförmågan kan 

öka (Klontz at al., 2007:258-264). 
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Själva utvecklandet av relationer mellan ungdomar och hästar i Hästunderstödd 

terapi rapporterar ungdomar som en motiverande faktor som sedan lett till ökad 

koncentrationsförmåga, ökad förmåga att reflektera och göra viktiga 

bedömningar, ökad känsla av förmåga till ledarskap, samarbetsförmåga och 

förmåga till att med hästarnas hjälp skapa nya relationer med andra ungdomar 

genom att till exempel lära nya deltagare hur man ska sköta hästar. Vidare 

påtalar ungdomar hur deras unika relationer med vissa hästar uppmuntrat dem 

till vidare utveckling. Ungdomar i Hästunderstödd terapi kan uppleva hästen 

som en lojal och pålitlig vän som förstår dem och vilken de kan känna 

förtroende för (Burgon, 2011:171-173). Både flickor och pojkar kan utveckla 

sin förmåga att visa omsorg om någon med hjälp av hästar. ”Both Minimax and 

Wayne would frequently spend time hugging and stroking the mare Ruby and 

talking to her in quietly and in soft tones” (Burgon, 2011:174).  Burgon (2011) 

beskriver vidare hur hästen Hector tydligt visar särskilt intresse och tålamod 

med en flicka och hur flickan som från början inte tog några initiativ och hade 

svårigheter att kommunicera sin vilja blir uppmuntrad till utveckling via 

Hectors tydliga uppvisande av välvilja och intresse av just denna flicka 

(Burgon, 2011:171-173). Hector lyckas till och med locka den till synes 

introverta och osäkra flickan till att brista ut i skratt. Efter några övningar 

tillsammans med Hector utbrister flickan ”`I can´t believe I am doing 

this!`”(Burgon, 2011:173). Efter sessionen uttrycker sig flickan med viss 

stolthet och glädje över hur Hector tydligt valt att umgås med just henne 

”`Hector `followed me like my shadow`”(Burgon, 2011:173). En annan flicka i 

Hästunderstödd terapi som själv uppvisat oro inför vistelser i nya miljöer säger 

föjande om en ny unghäst: ”`Well she´s probably scared and missing her mum` 

and that it was important to be `calm and kind to her`”(Burgon, 2011:174). 

Samma flicka uttryckte även extra intresse för en av de äldre hästarna och skrev 

följande om denne:  

 
“I love Louis the best because he´s an old boy who needs loads of TLC. He loves being 

groomed and cuddled, feeding and general attention and stuff, and I feel I can give him love. 

Today when we measured the hard feeds out into the buckets for the horses, I gave him a bit 

extra coz he´s special!” (Burgon, 2011:174).  

 

Vuxna med svår psykisk ohälsa rapporterar att de under Hästunderstödd terapi 

utvecklat unika sociala relationer med olika hästar, men också med medeltagare 

och personalen i behandlingsteamet. Dessa relationer upplever de som något 

annorlunda i förhållande till tidigare relationer och bygger enligt dem själva på 

att de möts tillsammans kring hästarna (Bizub et al., 2003:381). 
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En deltagare beskriver sin relation till hästen och hur denne påverkats av 

relationen: 
 

“I think it just, you know, it helped me with my depression. I went home, I went to sleep. It 

relaxed me. And, well, I guess, it made me feel like the horse loved me. Spending time with 

the horse, it felt like unconditional love. And, I think this would be an excellent program for 

everyone because you connect with the animal and you connect with yourself and you’re 

outdoors and it does something to you. It’s hard to explain, but when you go home you think, 

“Wow, another lesson! Wow, I’m getting better! I felt good. I feel better now. I had a good 

time” (Bizub et al., 2003:381).  
 

Vidare rapporterar vuxna med svår psykisk ohälsa att hästarna mött dem för den 

de är i just den stunden. Att de utvecklat en nära relation till hästen för att de 

bland annat inte dömer dem och att de känt förtroende för hästen (Bizub et al., 

2003:382).   
 

4.3 Emotionell utveckling 
Via upplevelser i Hästunderstödd terapi ges tillfälle att observera, reflektera 

över och analysera sitt eget och andras beteende, tankar och känslor. Efter 

avslutad behandling kan självupplevd funktionsförmåga hos barn med psykisk 

ohälsa i riskzonen för försämrad ohälsa förbättras (Schultz at al., 2008:266-

268).  

 

För vuxna med diagnos inom shizofrenispektrat har det visat sig att 

Hästunderstödd terapi kan leda till ökat psykologiskt välbefinnande.  

 

Vuxna med diagnos inom shizofrenispektrat kan även uppleva en förmildring av 

psykisk påfrestning och minskning av intensitet i den psykiska påfrestningen 

(Klontz at al., 2007:262-263).   

 

Vad gäller ungdomar med olika former av psykisk ohälsa rapporterar de att de 

efter avslutad behandling i Hästunderstödd terapi har förbättrat sitt 

självförtroende och sin självkänsla, ökat sin empatiska förmåga samt att de 

känner stolthet över den kunskap de införskaffat och de saker de från börja 

trodde var omöjligt som de nu klarar av. Ungdomar i Hästunderstödd terapi 

uttrycker att hästen haft förmågan att förändra deras emotionella tillstånd till det 

bättre. Från att till exempel känna sig osäker och omotiverad till glad och stolt 

(Burgon, 2011, 170-173).  
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Nedan för en flicka ett resonemang kring färdigheter hon lärt sig i den 

Hästunderstödda terapin och hur de kan användas: 
 

“Lucy: Um, when I´m angry, they make me feel a lot calmer because you have to be calm 

around them. 

Me: Hmm, yes. 

Lucy: Otherwise, they pick up on you. 

Me: Absolutely. 

Lucy: And then you won´t get such a enjoyable ride. So if you go in with a cross mind and 

stamp around, then they´re not exactly going to be very helpful to you, are they? 

Me: No. 

Lucy: If you, If you play the opposite of what you actually feel, with me I start feeling the 

opposite way. 

Me: Ah, I see, so if you start acting it, then you start feeling it. 

Lucy: Yes. It really helps with confidence and things. 

Me: Right. So if you sort of act confident… 

Lucy: I get confident” (Burgon, 2001:172).  
 

Vuxna med svår psykisk ohälsa upplever enligt Bizub at al., (2003)  att de lärt 

sig bemästra svåra emotioner med hjälp av upplevelser och olika utmaningar i 

den Hästunderstödda terapin. Även om de på ett teoretiskt plan innan var 

införstådda i innebörden av behandlingen och vad samvaron med hästarna 

skulle komma att innefatta rapporterar de att de inte kunnat föreställa sig vilka 

känslor som skulle komma att väckas vid första tillfället de skulle upp på 

hästens rygg och faktiskt rida. Deltagare beskriver att de kände sig nervösa, 

oroliga och vissa kände sig till och med en näst intill okontrollbar skräck inför 

denna utmaning. Men då de väl visat sig att de bemästrade denna utmaning de 

till en början trodde skulle vara näst intill omöjlig växte nya emotioner fram. 

Sammanfattningsvis har denna utveckling gått från, det går inte, jag kan inte till, 

Jag kan. Vidare rapporterar deltagare att personalen i terapin, deras stöd, deras 

uppmuntran och empatiska förhållningsätt varit avgörande vid denna utmaning. 

Deltagare rapporterar att möta känslan av rädsla och lära sig bemästra den varit 

en avgörande faktor i deras emotionella utveckling som kommit ur 

behandlingen Hästunderstödd terapi (Bizub et al., 2003:380-381).  

En deltagare berättar om hur denne lärt sig bemästra sina emotioner med hjälp 

av Hästunderstödd terapi: 
 

”Well, what I notice is that…if I remain quiet and don’t talk so much and listen and 

concentrate, and learn to calm myself down, that I can get anything done. I mean, my 

disorder, I, uh, I have bipolar, so sometimes it’s hard to sit and listen and calm down, and I 

learned to liesten and concentrate…you have to do this, in order to learn to ride a horse you 

have to concentrate, listen to the instructor, and in the beginning I did, you know, yak a lot, 

but now I have learned to like, just relax and just listen and go with the flow” (Bizub et al., 

2003:381). 
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Det förefaller vara möjligt för människor med svår psykisk ohälsa att lära sig 

bemästra emotioner med hjälp av Hästunderstödd terapi (Bizub et al., 2003:380-

381). 
 

4.4 Identitetsskapande 
Barn med psykisk ohälsa som även utsatts för våld och olika typer av övergrepp 

löper stor risk att försämra sina hälsoproblem. Efter genomförd Hästunderstödd 

terapi kan barn som befinner sig i riskzonen enligt ovanstående uppleva att de 

förbättrat sin funktionsförmåga. Det finns indikationer på att yngre barn svarar 

snabbare på Hästunderstödd terapi än äldre. Vidare kan antalet terapitillfällen ha 

betydelse för resultatet. Fler sessioner av Hästunderstödd terapi kan ge bättre 

självupplevd funktionsförmåga hos barn med ovanstående problematik (Schultz 

at al., 2008:269-270).  

 

Vad gäller behandlingsresultat av Hästunderstödd terapi för vuxna med diagnos 

inom shizofrenispektrat finns indikationer på att upplevelsen av 

sjukdomssymtom kan minska, förmågan att vara orienterad i och leva i nuet 

öka, ånger och skuldkänslor minska, rädsla inför framtiden minska, förmågan 

att vara självständig och förmågan till självhjälp öka samt att den självupplevda 

funktionsförmågan kan öka (Klontz at al., 2007:261-264).  

 

En talande metafor uttryckt av en flicka deltagande i Hästunderstödd terapi som 

på ett bra sätt representerar hur ungdomar rapporterar att deras syn på sig själva, 

det vill säga deras identitet förändrats med hjälp av Hästunderstödd terapi: ”She 

(the horse Duchess) kind of made me feel like, you know, I´m the queen of the 

world kind of thing because I was higher up” (Burgon, 2011:171). En pojke 

som deltog i Hästunderstödd terapi berättade om hur han tidigare inte vågade 

delta i några aktiviteter. Men efter att överkommit sin rädsla för hästar och 

tränat på olika utmaningar i den Hästunderstödda terapin hade han tagit mod till 

sig att följa med och rida tillsammans med en annan grupp. Pojken berättade 

stolt att han till och med vågat galoppera. Långt efter avslutad behandling fick 

terapeuterna höra från just den här pojkens socialsekreterare att han sökt och 

kommit in på en högskola för att läsa hästlära. Flera ungdomar uttrycker att 

deras nyvunna självförtroende och deras nya förmågor öppnat upp känslan för 

positiva möjligheter de inte tidigare uppmärksammat (Burgon, 2011:176). 

 

Uppföljning sex månader efter avslutad behandling med Hästunderstödd terapi 

visar att vuxna deltagare med svår psykisk ohälsa kommit att förändra sin syn 

på sig själva och vad de är kapabla till.  
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En deltagare beskriver enligt Bizub at al., (2003) hur den Hästunderstödda 

terapin fått henne att bli självständig. Från att inte klara av att leva själv och 

vara finansiellt beroende av andra hade hon vid sex månaders uppföljning både 

egen försörjning och bostad. Andra deltagare berättar hur de kommit att delta i 

olika gruppaktiviteter, något de inte trott sig vara förmögna till förr. Deltagare 

beskriver hur upplevelser med hästar och hur de utvecklat sina färdigheter vad 

gäller olika former av hästhantering motiverat dem att ta ett mer aktivt ansvar 

för sitt egna liv (Bizub at al., 2003:380-383).  

 

En deltagare beskriver hur dennes syn på sig själv förändrats med hjälp av 

Hästunderstödd terapi:  

 
“I’m thinking, you know, instead of putting myself down, I’m thinking a lot of positive 

thoughts, and I’m thinking my life is improving, it’s getting better…by doing the things I 

always wanted to do…and not let fear stand in the way” (Bizub at al., 2003:381).   

 

4.5 Likheter och skillnader 
Det som skiljer artiklarna åt ur analyssynpunkt är de kvantitativa studiernas 

möjlighet att säga något kvantifierbart om effekten av Hästunderstödd terapi, 

emedan de kvalitativa studierna i högre utsträckning säger något om deltagarnas 

upplevelser av Hästunderstödd terapi och vad hästen har för betydelse i terapin. 

Sannolikt kan de kvantitativa studierna endast påvisa indikationer vad gäller 

sociala relationer, då de i studien arbetat med interaktion, kommunikation och 

relation mellan häst och människa i syfte att förbättra deltagarnas självupplevda 

funktionsförmåga. Då studien inte specifikt mätt betydelsen av att arbeta med 

häst i terapin och/eller relationen med terapeuter och medeltagare kan det inte 

säkerställas att det av dessa deltagare upplevts som en bidragande faktor i deras 

upplevelse av förbättrad funktionsförmåga. Emedan de kvalitativa studierna å 

sin sida ger rika beskrivningar av deltagares upplevelser som på ett ganska 

enstämmigt och tydligt sätt tillskriver sociala relationer en nyckelposition i den 

här typen av terapi. Vidare påtalas i de kvalitativa studierna hästarna som kittet i 

dessa sociala relationer. Vad gäller emotionell utveckling och 

identitetsskapande kan de kvantitativa studierna påvisa att det sker och mäta till 

vilken grad. De kvalitativa studierna berättar hur detta sker och hur den 

Hästunderstödda terapin påverkat deltagarna.  

 

Vidare ger analysen ingen indikation på att det skulle vara någon 

uppseendeväckande skillnad i vare sig upplevelser av eller effekten av 

Hästunderstödd terapi vad gäller barn eller vuxna deltagare.  
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En deltagare i ”It´s like Being in Another World”: Demonstrating the Benefits 

of Therapeutic Horseback Riding for Individuals with Psychiatric Disability 

sätter fingret på detta och uttrycker följande: “I guess I learned that sometimes 

age dosen´t have anything to do with things that you do. I might have thought, 

“Oh no, I don´t want to do this. I´m too old. I might fall off the horse”…This 

made me feel younger!” (Bizub et al., 2003:381).     
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5. DISKUSSION 
 

Detta avsnitt börjar med en resultatdiskussion där resultatet sätts i relation till 

den teori och tidigare forskning som presenterats tidigare i uppsatsen. I syfte att 

öka uppsatsens transparens kommer det i löpande text framgå tydligt vilken 

källa jag hänvisar till på ett sådant sätt att man med lätthet kan urskilja när jag 

till exempel refererar till en artikel från tidigare forskning eller en artikel som 

behandlas i litteraturstudien. Efter resultatdiskussionen följer en 

sammanfattande diskussion där jag ger mina personliga reflektioner på 

resultatet samt presenterar en modell för hur jag via analysen tolkat deltagares 

upplevelser och effekter av Hästunderstödd terapi ur ett sociologiskt perspektiv. 

Vidare ges en presentation av slutsatser som uppsatsen mynnat i. Avsnittet 

avslutas med förslag på fortsatt forskning.  
 

5.1 Hästunderstödd terapi ur ett sociologiskt perspektiv 
 

5.1.1 Att utveckla sociala relationer med hjälp av Hästunderstödd terapi 
Enligt Claude Levi-Strauss (1971) som var verksam i mitten av 1600-talet har 

man som tidigare nämnts i den teoretiska referensramen redan i primitiva 

samhällen funnit symboliska såväl som fysiska relationer mellan djur och 

människa. Så även relationer till djur på gruppnivå såväl som individuella 

relationer.  Att söka stöd och beskydd i ett djur och låta sig inspireras av djurets 

artspecifika styrkor är något människan gjorde redan i primitiva samhällen 

(Strauss 1971 i Kalof & Fitzgerald 2007:262-268). Resultatet av 

litteraturstudien denna uppsats bygger på indikerar att sociala relationer till djur, 

i det här fallet hästar är något som än idag kan verka positivt och upplevas som 

stärkande för människan. Artikeln Equine-assisted psykotherapy: a mental 

health promotion/intervention modality for children who have experienced 

intra-family violence, skriven av Pamela N. Schultz, G. Ann Remick-Barlow 

och Leslie Robbins (2007) som analyseras i denna uppsats litteraturstudie, visar 

resultatet av studien artikeln bygger på att Hästunderstödd terapi har visat sig 

öka självupplevd funktionsförmåga hos barn med psykisk ohälsa som ligger i 

riskzonen att vidare försämra sina hälsoproblem (Schultz at al., 2008:266-268). 

Artikeln The Effectiveness of Equine-Assisted Experiental Therapy: Results of 

an Open Clinical Trial skriven av Bradley T. Klontz ., Alex Bivens, Deb 

Leinart, Ted Klontz (2007) är också föremål för analys i denna uppsats 

litteraturstudie. Denna artikel påvisar att vuxna med diagnos inom 

schizofrenispektrat där man i terapin ges möjlighet att skapa nya sociala 

relationer med hästar har en rad positiva resultat rapporterats, såsom: 

upplevelsen av sjukdomssymtom kan minska, förmågan att vara orienterad i och 

leva i nuet öka, ånger och skuldkänslor minska, rädsla inför framtiden minska, 

förmågan att vara självständig och förmågan till självhjälp öka samt att den 

självupplevda funktionsförmågan kan öka (Klontz at al., 2007:258-264). 
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Artikeln `QUEEN OF THE WORLD`: EXPERIENCES OF ÀT RISK`YOUNG 

PEOPLE PARTICIPATING IN EQUINE-ASSISTED LEARNING/THERAPY, 

skriven av Hannah Louise Burgon (2011), också en av de fyra artiklar som 

analyserats i denna uppsats litteraturstudie visar med resultatet av studien 

artikeln bygger på att själva utvecklandet av relationer mellan ungdomar och 

hästar i Hästunderstödd terapi rapporterar ungdomar som en motiverande faktor 

som sedan lett till ökad koncentrationsförmåga, ökad förmåga att reflektera och 

göra viktiga bedömningar, ökad känsla av förmåga till ledarskap, 

samarbetsförmåga och förmåga till att med hästarnas hjälp skapa nya relationer 

med andra ungdomar genom att t ex lära nya deltagare hur man ska sköta hästar. 

Vidare påtalar ungdomar hur deras unika relationer med vissa hästar uppmuntrat 

dem till vidare utveckling (Burgon, 2011:171-173). Artikeln ”It´s like Being in 

Another World”: Demonstrating the Benefits of Therapeutic Horseback Riding 

for Individuals with Psychiatric Disability, skriven av Anne L. Bizub., Ann 

Joy., Larry Davidson (2003). Även denna artikel är föremål för analys i denna 

uppsats litteraturstudie. I denna artikel påvisas att vuxna med svår psykisk 

ohälsa rapporterar att de under Hästunderstödd terapi utvecklat unika sociala 

relationer med olika hästar, men också med medeltagare och personalen i 

behandlingsteamet. Dessa relationer upplever de som annorlunda i förhållande 

till tidigare relationer och bygger enligt dem själva på att de möts tillsammans 

kring hästarna (Bizub et al., 2003:381). 

 

Det sociala utbyte mellan människa och häst deltagare i Hästunderstödd terapi i 

de fyra analyserade studierna vittnar om kan möjligen förstås bättre med hjälp 

av de amerikanska sociologerna Clinton R. Sanders och Arnold Arlukes (1996) 

forskning som beskrivs närmare i den teoretiska referensramen. Sanders och 

Arluke (1996) påvisar bland annat att hundägare upplever det som fullt möjligt 

att utveckla meningsfulla och nära relationer till hundar. Likt mänskliga 

relationer utvecklas enligt hundägare relationen och förståelsen för den unika 

hunden via interaktion och samvaro över tid (Sanders & Arluke 1996 i Kalof & 

Fitzgerald, 2007:63-64). Möjligen visar deltagarna i den Hästunderstödda 

terapin från de fyra analyserade studierna indikationer på samma möjligheter till 

meningsfulla relationer mellan häst och människa som Sanders och Arluke 

(1996) påvisar mellan människa och hund i deras forskning. Vidare har Sanders 

och Arluke (1996) via sin forskning påvisat att människan har ett socialt utbyte 

av husdjur, avsaknaden av verbalt språk är inte ett hinder för att lära känna sitt 

djur och bygga en nära relation. Detta görs via den praktiska, vardagliga 

samvaron och den empatiska interaktionen med djuret. ”In other words, 

through understanding the bodies and behaviors of companion animals we 

actively construct a view of their minds” (Sanders & Arluke 1996 i Kalof & 

Fitzgerald, 2007:66).   
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I den teoretiska referensramen presenteras artikeln How prison-Based Animal 

programs Change Prisoner Participants skriven av Gennifer Furst (2008). Där 

ges en kunskapsöversikt över hur Djurunderstödd terapi inom kriminalvård 

fungerar. Det resultat Furst presenterar i denna artikel har gemensamma 

nämnare med resultatet för denna uppsats litteraturstudie. Furst (2008) visar på 

effekten av relation mellan djur (framförallt hundar) och intagna inom 

kriminalvård samt hur denna relation också kan leda till förbättrade relationer 

till andra människor. Furst (2008) menar att deltagare i dessa terapeutiska 

program inte bara ser hunden som en egen social individ. Hundarna påverkar 

också det sociala klimatet för dem som deltar i denna behandling. Deltagare 

rapporterar att deras umgänge och samtalsämnen kretsar kring hundarna istället 

för kriminalitet och flera deltagare menar att de nu pratar med människor de inte 

skulle pratat med annars då de gemensamt samlas kring verksamheten med 

hundarna. Denna sociala förändring har också effekt på deltagarnas sociala 

kontakter med anstaltens personal samt familj och nätverk utanför anstalten 

(Furst 2008 i Arluke & Sanders, 2008:293-302). Furst (2008) redogör via 

deltagares utsagor på ett kärnfullt sätt varför sociala relationer mellan intagna 

inom kriminalvård och djur kan ha en terapeutisk effekt. Deltagare i 

Hästunderstödd terapi inom kriminalvård kan ha en historia där ord i första hand 

tjänat som bestraffning eller negativa påpekanden. Interaktion utan ord, vilket 

sker mellan människa och djur kan ge deltagare en känsla av att få en ny chans, 

att deltagare möts för den de väljer att vara i stunden och tidigare eventuella 

missgärningar saknar i denna interaktion mellan djur och människa helt 

betydelse. Vidare ger Furst (2008) en intressant synvinkel på gemensamma 

nämnare mellan intagna i kriminalvård och djur. Det kanske är så att intagna i 

kriminalvård och djur i vissa avseenden delar upplevelsen av att vara 

exluderade eller ses som mindre värdiga samhällsmedborgare (Furst 2008 i 

Arluke & Sanders, 2008:301). Betydelsen av sociala relationer mellan djur 

(framförallt hundar) och de intagna inom kriminalvård som Furst (2008) 

studerat har likheter med resultatet i denna uppsats litteraturstudie där studier 

innefattande vuxna och barn med olika former av psykisk ohälsa som 

genomgått Hästunderstödd terapi studerats. Vuxna med svår psykisk ohälsa som 

deltagit i Hästunderstödd terapi påtalar att hästarna mött dem för den de är i just 

den stunden. Att de utvecklat en nära relation till hästen för att de bland annat 

inte dömer dem och att de känt förtroende för hästen (Bizub et al., 2003:382). 

 

I den teoretiska referensramen redogörs för Max Webers (1947) förespråkande 

för möjligheten att interagera djur i sociologisk teori. Weber (1947) menade att 

tro att människans sociala förmåga är bättre än djurs, bara för att vi inte till fullo 

förstår djuren är fel (Weber, 1947:104-105). Resultatet av denna uppsats 

litteraturstudie visar på att det skulle kunna vara rimligt att anta att det ligger 

något i Webers (1947) påstående.  
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Möjligen är det fruktbart att ur ett sociologiskt perspektiv vidare undersöka 

djurens betydelse för det sociala samspelet.  

 

En intressant fråga är om djur rent av kan bidra med något unikt i det sociala 

samspelet och våra sociala relationer? George Herbert Mead (1976) som också 

presenteras närmare i den teoretiska referensramen ansåg att människan 

utvecklades via interaktion. Med hjälp av interaktion kan människan sätta sig in 

i andra människors tankar, attityder och åsikter och på så sätt vidga sina egna 

vyer, sin egen reportear. Mead (1976) kallar detta för ”rolltagande” (Mead, 

1976:182-183). Mead (1976) delar upp jaget i termerna ”I” och ”Me”. ”Me” 

tjänar som en sorts erfarenhetsbank. Utifrån ”Me” underbygger ”I” utförandet 

av handlingar som i sitt utfall tjänar som nya erfarenheter som samlas i ”Me” 

(Mead, 1976:132-135). Vidare menade Mead (1976) att djur, i avsaknad av 

verbalt språk inte bör tillskrivas någon position vad gäller meningsfulla sociala 

relationer (Mead, 1976:172-176). Det är kanske rimligt att anta, med stöd av 

resultatet i bland annat denna uppsats att Meads (1976) exluderande av djur i 

det sociala samspelet skulle kunna ifrågasättas. Sanders och Arluke (1996) 

menar att betydelsefull interaktion inte är avhängt verbalt språk vare sig det 

gäller interaktion mellan människa-människa eller människa-djur (Sanders & 

Arluke 1996 i Kalof & Fitzgerald, 2007:63-68). Ponera att den nyckelroll Mead 

(1976) ger det verbala språket för möjligheten till meningsfull interaktion 

tonades ner, eller kanske rent av avskrevs. Skulle man då kunna använda Meads 

(1976) teori för att bättre förstå varför interaktion mellan människa och häst kan 

verka meningsfull för deltagare i Hästunderstödd terapi? Exempelvis via den 

ickedömande attityd vuxna med svår psykisk ohälsa som genomgått 

Hästunderstödd terapi upplever att hästen har gentemot dem, att hästen möter 

dem för den de är just där och då snarare än för vem de varit eller vad de 

tidigare gjort (Bizub et al., 2003:382). Vad gör denna nya erfarenhet av 

interaktion med häst under Hästunderstödd terapi inhämtad av ”I” för ”Me”? 

Kanske kan det vara så att upprepade erfarenheter av detta slag leder till att ”I” 

samlar in så pass många nya intryck till ”Me” att jaget med hjälp av den sociala 

relationen till hästen kan komma att förändras till vad som för en deltagare i 

Hästunderstödd terapi upplevs som en positiv förändring.  

 

I artikeln Human-Horse Communication som presenteras närmare i den 

teoretiska referensramen ger Keri Brandt (2004) en sociologisk förståelse för 

kommunikation mellan människa och häst. Brandt (2004) påvisar med sin 

studie som artikeln bygger på möjligheten för att avskriva eller tona det verbala 

språkets särställning inom symbolisk interaktionism. På grund av de unika 

faktorer som gör sig gällande i kommunikation mellan människa och häst är det 

enligt Brandt (2004) extra relevant att se närmare på det ickeverbala språket. 

Kroppen, människans såväl som hästens är enligt Brandt (2004) uppenbarligen 

det viktigaste kommunikationsmedlet.  
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Vidare menar Brandt (2004) att resultatet av dennes studie indikerar att det 

skulle kunna vara gynnsamt att utöka teorin symbolisk interaktionism med icke 

verbalt språk som kommunikationsmedel (Brandt 2004 i Arluke & Sanders, 

2008:316-320). 

 

5.1.2 Emotionell utveckling med hjälp av Hästunderstödd terapi 

I artikeln Equine-assisted psykotherapy: a mental health promotion/intervention 

modality for children who have experienced intra-family violence presenteras en 

studie där barn med psykisk ohälsa med risk för att försämra sin hälsa 

ytterligare, givits möjlighet att via upplevelser i Hästunderstödd terapi 

observera, reflektera över och analysera sitt eget och andras beteende, tankar 

och känslor. Efter avslutad behandling har barnens självupplevda 

funktionsförmåga signifikant förbättras (Schultz at al, 2008:266-268). Kan 

samvaron med hästar i Hästunderstödd terapi leda till emotionell utveckling? 

Enligt Weber (1947) reagerar både djur och människor på olika känslouttryck 

utifrån instinkt och erfarenheter men också på ett mer meningsfull och medvetet 

sätt. ”…many animals únderstand`commands, anger, love, hostility…” (Weber, 

1947:104). Webers (1947) resonemang bekräftas ytterligare med det 

emotionella samspel mellan häst och människa i Hästunderstödd terapi som 

bland annat beskrivs i artikeln `QUEEN OF THE WORLD`: EXPERIENCES 

OF ÀT RISK`YOUNG PEOPLE PARTICIPATING IN EQUINE-ASSISTED 

LEARNING/THERAPY. Där påtalas att ungdomar med olika former av psykisk 

ohälsa upplever att de efter avslutad behandling i Hästunderstödd terapi har 

förbättrat sitt självförtroende och sin självkänsla, ökat sin empatiska förmåga 

samt att de känner stolthet över den kunskap de införskaffat och de saker de från 

början trodde var omöjligt som de nu klarar av. Ungdomar i Hästunderstödd 

terapi uttrycker att hästen haft förmågan att förändra deras emotionella tillstånd 

till det bättre. Från att till exempel känna sig osäker och omotiverad till glad och 

stolt (Burgon, 2011:170-173). En flicka deltagande i den Hästunderstödda 

terapin för ett resonemang kring färdigheter hon lärt sig och hur de kan 

användas: 
 

”Lucy: When I´m angry, they make me feel a lot calmer because you have to be calm around 

them…Otherwise, they pick up on you…And then you won´t get such a enjoyable ride. So if 

you go in with a cross mind and stamp around, then they´re not exactly going to be very 

helpful to you…” (Burgon, 2001:172).   

 

I artikeln Human-Horse Communication bekräftas ovanstående resonemang. 

Artikelförfattaren, Brandt (2004) menar att kommunikationen mellan människa 

och häst på intet sätt är en envägskommunikation där människan försöker få 

hästen att förstå dem. Hästen är också en tänkande och emotionell varelse som i 

sig kan utveckla sin förmåga att kommunicera med människan. 

Kommunikationen är således en dynamisk process där båda parter är lika aktiva 

deltagare (Brandt 2004 i Arluke & Sanders, 2008:317).   
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I artikeln The Effectiveness of Equine-Assisted Experiental Therapy: Results of 

an Open Clinical Trial påvisar Klontz at al., att för vuxna med diagnos inom 

shizofrenispektrat har det visat sig att Hästunderstödd terapi kan leda till ökat 

psykologiskt välbefinnande.  

 

Vuxna med diagnos inom shizofrenispektrat kan även uppleva en förmildring av 

psykisk påfrestning och minskning av intensitet i den psykiska påfrestningen 

efter avslutad Hästunderstödd terapi (Klontz at al., 2007:262-263). I artikeln 

How prison-Based Animal programs Change Prisoner Participants presenteras 

intressanta likartade resultat vad gäller emotionell utveckling med hjälp av 

Djurassisterad terapi eller aktiviteter på olika anstalter. Flera studier har utförts 

på anstalter med högsta säkerhetsklass, både studier med kvinnliga och manliga 

deltagare finns representerade (Furst 2008 i Arluke & Sanders, 2008:293-302). 

Manliga deltagare ger exempel på hur deras emotionella behov kan tillgodoses i 

interaktionen med hundar: 
 

”…”I took Anger Management and Behavior Modification Therapy but they weren´t as 

helpful as this program. I can show real emotion toward the dog. I have better sessions with 

the dog than I do with the doctor I see here in therapy…“I´m more comfortable with the dog. 

I let my barrier down with the dogs because they´re not gonna judge me.” (Furst 2008 i 

Arluke & Sanders, 2008:298). 

 
Att emotionell utveckling kan ske i såväl Djurunderstödd som Hästunderstödd 

terapi är kanske inte så förvånade om man ser till den forskning Sanders (2006) 

presenterar och som redogörs närmare för i avsnittet för i den teoretiska 

referensramen. Enligt Sanders (2006) visar en undersökning gjord av American 

Veterinary Medical Association (2003) bland annat att gifta kvinnor anser att 

deras husdjur är den som bäst tillgodoser deras emotionella behov av 

tillgivenhet, inte deras make och barn (Sanders, 2006:2). Det förefaller alltså 

vara så att meningsfullt emotionellt utbyte mellan människa och djur är något 

som flertalet människor kan uppleva eller upplever sig ha. Med bakgrund till 

detta är det kanske inte helt orimligt att emotionell utveckling kan komma 

tillstånd med hjälp av den interaktion med djur som erbjuds i till exempel 

Hästundersstödd terapi. 

 

Hur emotionell utveckling kan ske med hjälp av Hästunderstödd terapi kan 

kanske förklaras med Meads (1976) teori om ”rolltagande”. Enligt Trost och 

Levin (2004) ansåg Mead att människan utvecklas via interaktion (Trost och 

Levin, 2004:46). Med hjälp av interaktion kan människan sätta sig in i andra 

människors tankar, attityder och åsikter och på så sätt vidga sina egna vyer, sin 

egen reportear. Mead (1976) kallar detta för ”rolltagande” (Mead, 1976:182-

183). Ponera att människan inte bara kan sätta sig in i andra människors tankar, 

attityder och åsikter, utan också i viss mån djurs, i det här fallet hästar.  
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Ett exempel på hur Hästunderstödd terapi kan analyseras med hjälp av Meads 

(1976) ”rolltagande” uppvisas i artikeln `QUEEN OF THE WORLD`: 

EXPERIENCES OF ÀT RISK`YOUNG PEOPLE PARTICIPATING IN 

EQUINE-ASSISTED LEARNING/THERAPY. Artikelförfattaren, Burgon (2011) 

beskriver en del av en flickas upplevelser i Hästunderstödd terapi. Flickan hade 

själv uppvisat oro inför vistelser i nya miljöer och säger föjande om en ny 

unghäst: ”`Well she´s probably scared and missing her mum` and that it was 

important to be `calm and kind to her.`”(Burgon, 2011:174). Samma flicka 

uttryckte även extra intresse för en av de äldre hästarna och skrev följande om 

denne: “I love Louis the best because he´s an old boy who needs loads of TLC. 

He loves being groomed and cuddled, feeding and general attention and stuff, 

and I feel I can give him love” (Burgon, 2011:174). Flickan i Burgons (2011) 

studie påvisar hur hon via interaktion med hästar sätter sig in i hästars tankar, 

åsikter och attityder. Flickan visar på flera olika ”rolltaganden” med olika 

hästar. Det kan möjligen vara rimligt att anta att interaktionen som sker mellan 

flickan och hästarna bygger på ett mönster av olika gester som tillsammans 

skapar ett ickeverbalt språk som gör interaktionen mellan hästarna och flickan 

meningsfull. Studier utförda av Sanders och Arluke (1996) ger stöd för 

möjligheten att använda Meads (1976) teori i syfte att förstå interaktion, 

kommunikation och relation mellan människa och djur. Sanders och Arluke 

(1996) menar att djurägare utvecklar sin relation med sitt husdjur genom 

samvaro och interaktion över tid. Tillsammans utvecklar husdjuret och 

djurägaren ett i verbalt språk som bygger på vad Mead (1976) skulle kalla för 

olika särskiljande gester. Sanders och Arluke (1996) ger ett tämligen 

humoristiskt exempel som på hur en kvinna talar för sin hund inför en veterinär. 

Exemplet visar hur människan uttrycker vad de tror husdjuret skulle säga om 

det kunde tala: ”…Óh doctor I´m not feeling all that well … Óh Doctor are you 

going to give me that shot? I say, ´No, lady, it´s not for you. I don´t work on 

humans´”(Sanders & Arluke 1996 i Kalof &Fitzgerald, 2007:65).    
 

Enligt Trost och Levin (2004) ansåg Mead att: 

 

”Interaktion sker med hjälp av vad Mead kallar för gester. När en gest genom interaktion får 

samma mening för båda aktörerna blir den en särskiljande eller signifikant symbol. Denna 

symbol blir till ett stimulus att handla efter. Symbolerna som vi använder gör att vi ganska 

lätt kan förutsäga beteenden hos varandra och hos oss själva… Mead menar att detta är 

möjligt endast med de särskiljande symboler vi kallar språk, det organiserade språket” (Trost 

& Levin, 2004:46).  
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I syfte att förstå interaktion mellan människa och djur, finns visst stöd, bland 

annat i denna uppsats för att använda och vidareutveckla Meads (1976) 

resonemang vad gäller interaktion genom att tona ner eller omvärdera den 

avgörande betydelse Mead enligt Trost och Levin (2004) tillskriver det verbala 

språket i meningsfull interaktion.   

 

I artikeln Human-Horse Communication påvisar Brandt (2004) möjligheten att 

tillskriva ickeverbalt språk en större roll inom symbolisk interaktionism i syfte 

att förstå interaktion, kommunikation och relation mellan människa och häst 

bättre:   

 
”… By reformulating thinking about the role of verbal language, an interactionist approach to 

human-horse communication can explore how the two species create shared meanings-that 

even in the absence of shared verbal language-shape the way they interrelate and live 

together” (Brandt 2004 i Arluke & Sanders, 2008:3156).   

  

I artikeln ”It´s like Being in Another World”: Demonstrating the Benefits of 

Therapeutic Horseback Riding for Individuals with Psychiatric Disability 

påvisas hur vuxna med svår psykisk ohälsa utvecklas emotionellt med hjälp av 

Hästunderstödd terapi. Deltagare rapporterar bland annat att möta känslan av 

rädsla och lära sig bemästra den varit en avgörande faktor i deras emotionella 

utveckling som kommit ur behandlingen Hästunderstödd terapi (Bizub et al., 

2003:380-381). Kan det vara så att dessa deltagare lärt sig möta sin rädsla och 

bemästra den med vad Mead (1976) skulle kalla för ”rolltagande”? Har 

deltagarna med hjälp av ”I” skaffat sig nya erfarenheter i den Hästunderstödda 

terapin som sedan gjort att ”Me” kommit att ompröva rädsla och möjligheten att 

bemästra rädsla?    

 

5.1.3 Identitetsskapande sprungen ur Hästunderstödd terapi 

I flera primitiva samhällen tror man enligt Levi-Stauss (1971) att djur också kan 

ha en högst individuell betydelse. Levi-Strauss (1971) beskriver hur ungdomar i 

puberteten uppmanades att söka ”sitt” djur. Detta görs via strikta religiösa 

ritualer. Detta djur är inget individuellt specifikt djur, utan en ande som tros 

representera en djurart som ska tjäna som guide och verka beskyddande för 

individen under livets gång. Detta djur kan hjälpa individen genom att förstärka 

individens starka sidor eller kompensera för svaga sidor genom att bidra med de 

specifika djuriska egenskaper som just den arten tros inneha (Levi-Strauss 1971 

i Kalof & Fitzgerald, 2007:262-268). Ett något annorlunda, men ändå liknande 

exempel på detta i senmodern tid exemplifieras i artikeln `QUEEN OF THE 

WORLD`: EXPERIENCES OF ÀT RISK`YOUNG PEOPLE PARTICIPATING 

IN EQUINE-ASSISTED LEARNING/THERAPY. I studien som artikeln bygger 

på uttrycker en flicka deltagande i Hästunderstödd terapi följande: ”She (the 

horse Duchess) kind of made me feel like, you know, I´m the queen of the world 

kind of thing because I was higher up” (Burgon, 2011:171).   
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I studien som presenteras i artikeln ”It´s like Being in Another World”: 

Demonstrating the Benefits of Therapeutic Horseback Riding for Individuals 

with Psychiatric Disability gjordes en uppföljning av behandlingsresultatet för 

deltagare i Hästunderstödd terapi sex månader efter avslutad behandling. 

Uppföljningen visade att vuxna deltagare med svår psykisk ohälsa kommit att 

förändra sin syn på sig själva och vad de är kapabla till efter avslutad 

Hästunderstödd terapi. En deltagare beskriver hur den Hästunderstödda terapin 

fått henne att bli självständig. Från att inte klara av att leva själv och vara 

finansiellt beroende av andra hade hon vid sexmånaders uppföljning enligt 

artikelförfattarna Bizub at al., (2003) både egen försörjning och bostad. Andra 

deltagare berättar hur de kommit att delta i olika gruppaktiviteter, något de inte 

trott sig vara förmögna till förr. Deltagare beskriver hur upplevelser med hästar 

och hur de utvecklat sina färdigheter vad gäller olika former av hästhantering 

motiverat dem att ta ett mer aktivt ansvar för sitt egna liv (Bizub at al., 

2003:380-383). En deltagare beskriver hur dennes syn på sig själv förändrats 

med hjälp av Hästunderstödd terapi: “… instead of putting myself down, I’m 

thinking a lot of positive thoughts, and I’m thinking my life is improving…” 

(Bizub at al., 2003:381).   
 

Även detta kan möjligen låta sig förstås med Meads (1976) “I” och “Me”. 

Denna uppsats ger indicier för att det kan vara så att ”I” via Hästunderstödd 

terapi samlat erfarenheter till ”Me” vilket gjort att deltagares jag kommit att 

utvecklas. Det vill säga, möjligen har den Hästunderstödda terapin i någon mån 

varit identitetsskapande. Enligt Mead (1976) utvecklas jaget genom att ”I” utför 

handlingar utifrån ”Me” och den erfarenhets bank som finns i ”Me”. Dessa 

handlingar kan dock inte förutsägas, inte heller resultatet av dem. Resultatet kan 

således avvika från vad ”Me” tidigare fastställt genom erfarenheter. 

Avvikelserna blir nya erfarenheter som samlas i ”Me” och ”I” kan sedan utifrån 

detta utföra handlingar på ett annorlunda sätt. ”I” och ”Me” är alltså två 

aspekter av jaget som tillsammans i en konstant pågående process ser till jagets 

utveckling, med hjälp av interaktion genom livet (Mead, 1976:132-135). Detta 

resonemang finner ytterligare stöd i studierna som Furst (2008) presenterar i 

artikeln How prison-Based Animal programs Change Prisoner Participants där 

flera informanter rapporterar att de upplever att andra ser annorlunda på dem 

sedan de börjat i verksamheten med Djurunderstödd terapi. De är inte längre 

låsta i sin identitet som kriminell. De har blivit någon som skaffat sig kunskap 

om och kan ta hand om och hantera djur (Furst 2008 i Arluke & Sanders, 

2008:293-302). Enligt Furst (2008) visar tidigare forskning att en ny syn på sig 

själv eller en förändrad syn på sin identitet är en förutsättning för att bryta ett 

långvarigt kriminellt beteende. Man vet att social kontext såväl som personlig 

förändring är viktigt för att ändra sin syn på vem man är (Furst 2008 i Arluke & 

Sanders, 2008:293).  
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Djurassisterad terapi tycks vara en behandlingsform som kan ge förändrad 

social kontext och en förändring av den intagnes syn på sig själv: 
 

”…participants are found to assign four aspects of selfhood to program dogs by perceiving 

them as thinking intelligent beings, as individuals, as emotionally giving, and as having a 

social role. Second examined is the extent to which these relations with dogs affect a new 

self-identity as a result of both personal experience and feedback from others…” (Furst 2008 

i Arluke & Sanders, 2008:294).   

 

Liknande resultat står att finna i de fyra artiklar som behandlats i uppsatsens 

litteraturstudie. Exempelvis redogör Burgon (2011) i artikeln `QUEEN OF THE 

WORLD`: EXPERIENCES OF ÀT RISK`YOUNG PEOPLE PARTICIPATING 

IN EQUINE-ASSISTED LEARNING/THERAPY  för hur en pojke som 

genomgått Hästunderstödd terapi och hur han genom detta förändrat sin syn på 

sig själv. Pojken som deltog i Hästunderstödd terapi berättade om hur han 

tidigare inte vågade delta i några aktiviteter. Men efter att överkommit sin 

rädsla för hästar och tränat på olika utmaningar i den Hästunderstödda terapin 

hade han tagit mod till sig att följa med och rida tillsammans med en annan 

grupp. Långt efter avslutad behandling fick terapeuterna enligt Burgon (2011) 

höra från just den här pojkens socialsekreterare att han sökt och antagits till en 

högskola för att läsa hästlära (Burgon, 2011:176).   

 

I den teoretiska referensramen presenteras artikeln Stallkulturen som arena för 

flickors identitetsskapande. I artikeln påvisar Nina Nikku (2005) en 

vetenskaplig kunskapslucka vad gäller Stallkultur och Hästsport. Nikku (2005) 

menar att uppfattningen om hästen och stallets betydelse för flickor och kvinnor 

är missvisande. Det råder en förlegad uppfattning om att hästar och stall bara är 

en slags träning för unga flickor i omhändertagande- som senare i livet skall 

ersättas med omhändertagande av man och barn.  
 

” …ridningen ger erfarenhet av att behärska och hantera potentiellt farliga situationer. Denna 

bemästringserfarenhet leder till ett ökat självförtroende eftersom det handlar om att erfara 

känslan av kontroll samtidigt som närheten och ansvaret för hästen kräver förmåga till 

inlevelse och ansvarskänsla. I förlängningen utvecklar flickorna kapaciteter för att medverka i 

och av att påverka den sociala omgivningen. Flickorna utvecklar sina egna möjligheter 

snarare än begränsningar…” (Nikku, 2005:34). 

        

En annan sociologiskt intressant svensk studie som också presenteras i den 

teoretiska referensramen är Manegen är krattad av Lena Forsberg (2012). 

Studien syftar till att undersöka huruvida stallmiljö kan utgöra en plantskola för 

framtida kvinnliga ledare och entreprenörer. Här bekräftas och utvecklas Nikkus 

(2005) resonemang. Hästar och stallmiljön som sådan utmanar unga flickor och 

tränar dem i att utöva ledarskap och "ta kommandot", detta blir något som 

uppfattas som naturligt agerande. I denna kultur premieras handlingskraft och 

mod snarare än traditionell femininitet.  
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Kvinnorna/flickorna upplever sig handlingskraftiga, modiga och att de står 

utanför och inte berörs av traditionella genusstrukturer (Forsberg, 2012:37-53). 

I artikeln Equine-assisted psykotherapy: a mental health promotion/intervention 

modality for children who have experienced intra-family violence påvisas att 

barn, både flickor och pojkar med psykisk ohälsa som även utsatts för våld och 

olika typer av övergrepp löper stor risk att försämra sina hälsoproblem.  

Efter genomförd Hästunderstödd terapi kan barn som befinner sig i riskzonen 

enligt ovanstående uppleva att de förbättrat sin funktionsförmåga. Det finns 

indikationer på att yngre barn svarar snabbare på Hästunderstödd terapi än 

äldre. Vidare kan antalet terapitillfällen ha betydelse för resultatet. Fler 

sessioner av Hästunderstödd terapi kan ge bättre självupplevd funktionsförmåga 

hos barn med ovanstående problematik (Schultz at al., 2008:269-270). Både 

Nikku (2005) och Forsberg (2012) studerar endast flickor och deras 

identitetsskapande i svensk stallkultur. Kanske deras resultat skulle kunna visa 

sig vara applicerbart även på pojkar? Även om det inte varit syftet kanske 

resultatet från både Nikkus (2005) och Forsbergs (2012) studier även i någon 

mån säger något om vad som gör Hästunderstödd terapi unikt och effektivt?   

 

Enligt Weber (1947) kan man se att även djur organiseras i olika grupper och 

olika individuella identiteter: “…As the principal bearers of these functions, 

differentiated types of individuals can be identified: `kings`, `queens`, 

`workers`, `soldiers`, `drones`, `propagators`, `queen´s substituted`, and so on” 

(Weber, 1947:104-105). Tidigare forskning och även denna uppsats visar på 

möjligheten att människans och djurens sociala samhällsuppbyggnad har 

olikheter men även likheter som gör att människan kan göra vad Mead (1976) 

kallar för ”rolltagande”, även med djur. ”Rolltagande” leder ju som tidigare 

nämnt enligt Mead (1976) till att jaget utvecklas, det vill säga identiteten 

utvecklas. Kanske kan det till och med ibland vara så att ”rolltagande” med 

hästar under vissa omständigheter, så som till exempel under Hästunderstödd 

terapi kan vara mer gynnsamt för människan än ”rolltagande” med människor. I 

de fyra artiklar som i denna uppsats litteraturstudie analyserats tyder resultaten 

på att det kan ligga något i detta. Flera informanter i de analyserade studierna 

beskriver att hästen till skillnad från människan mött dem för den de varit i 

stunden, helt ovetandes eller ointresserad av socioekonomisk status, eventuella 

diagnoser, vem de var igår eller för en vecka sedan. 

 

5.2 Sammanfattande diskussion 

Kanske finns det stöd för att sociologisk teori som inte innan behandlat djur 

skulle kunna berikas genom att också innefatta våra sociala relationer till djur 

och vad dessa relationer kan leda till för både människa och djur? Arluke och 

Sanders (2008) påtalar följande: ”…we live in a mixed species societies in 

which human-animal relationship play a central role” (Arluke & Sanders, 

2008:xiii).  
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Denna uppsats visar enligt min mening på att det skulle kunna finnas utrymme 

för sociologisk forskning samt sociologisk teoribildning vad gäller 

Hästunderstödd terapi med psykosocial inriktning.  

 

5.2.1 Hästunderstödd terapi; en sociologisk process 

Resultatet av denna litteraturstudie har lett fram till en sociologisk förståelse av 

deltagares upplevelser och effekter av Hästunderstödd terapi. Denna förståelse 

bygger på tre komponenter. Sociala relationer, emotionell utveckling och 

identitetsskapande.  

 

I den Hästunderstödda terapi som analyserats i denna uppsats litteraturstudie 

består det terapeutiska innehållet i huvudsak av att utveckla olika sociala 

relationer till hästar. Deltagare har lärt sig om hästar, praktiserat hästhantering 

och lärt känna en eller flera hästars unika personlighet (Bizub at al., 2003:378-

379; Burgon, 2011:167-168; Schultz at al., 2007:266-267; Klontz at al., 

2007:258-261). Dessa relationer har enligt flera deltagare i de analyserade 

studierna lett till emotionell utveckling. Den emotionella utvecklingen har bland 

annat bestått i att deltagare via samvaron med hästar lärt sig genom praktisk 

övning att bemästra emotioner man innan terapin inte trodde sig vara förmögen 

till. Deltagare upplever också att de i större utsträckning än tidigare kan ge och 

själva få ta del av andras emotioner såsom kärlek, ömhet och tillgivenhet. Flera 

exempel på emotionell utveckling uppvisas i samtliga fyra artiklar analyserade i 

litteraturstudien (Bizub at al., 2003:381-382; Burgon, 2011:170-177; Schultz at 

al., 2007:269-270; Klontz at al., 2007:262-263). Den emotionella utvecklingen 

har sedan lett vidare till identitetsskapande. Deltagare i de analyserade studierna 

har rapporterat att de upplever att de förändrat sin syn på sig själva och den de 

trodde sig vara, de har istället upptäckt via Hästunderstödd terapi att de i själva 

verket i flera avseenden är mer kapabla än de tidigare trott (Bizub at al., 

2003:380-383; Burgon, 2011:170-177; Schultz at al., 2007:268-270; Klontz at 

al., 2007:261-264). Vidare förefaller det vara så att deltagarna i de fyra 

analyserade studierna på ett eller annat sätt tar med sig vad de uppnått via den 

Hästunderstödda terapin in i det sociala samspel, de sociala relationer och den 

sociala kontext de lever i (Bizub at al., 2003:380-382; Burgon, 2011:170-177; 

Schultz at al., 2007:266-270; Klontz at al., 2007:261-263). Analysen visar att 

ovanstående resonemang finner direkt eller indirekt stöd i sociologisk teori och 

tidigare forskning.  
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Denna uppsats har således lett fram till en ökad förståelse för hur man kan förstå 

deltagares upplevelser och effekter av Hästunderstödd terapi ur ett sociologiskt 

perspektiv. Detta har tydliggjorts i en visuell modell som ur ett sociologiskt 

perspektiv visar på möjliga effekter som kan komma av upplevelser i 

Hästunderstödd terapi: 

 
 

Modellen visar på intet sätt någon generaliserbar sanning om upplevelser och 

effekter av Hästunderstödd terapi med psykosocial inriktning. Modellen är en 

bild av vad som framkommit i denna uppsats. För att den skall kunna verifieras 

behövs mer forskning där modellen teoriprövas.  

 

5.3 Slutsats 

Att utveckla, skapa och förbättra olika former av sociala relationer är själva 

huvudinnehållet i den Hästunderstödda terapi som redogörs för i de fyra 

analyserade studierna. Detta leder sedan vidare till emotionell utveckling och 

vidare till identitetsskapande. Vidare tar deltagarna dessa erfarenheter med sig i 

det sociala samspel och således de sociala relationer som de har eller i framtiden 

utvecklar. I de fyra analyserade studierna förefaller det vara så att både det 

terapeutiska innehållet och målet med den Hästunderstödda terapin till största 

del innefattar sociala relationer. Med detta menar jag att deltagares upplevelser 

och effekter av Hästunderstödd terapi mycket väl låter sig förstås ur ett 

sociologiskt perspektiv, då sociala relationer är essentiellt inom sociologin.  

 
5.4 Förslag till vidare forskning 
Det vore intressant att se större sociologiska kvalitativa studier utförda i redan 

väletablerade och välfungerande verksamheter med Hästunderstödd terapi, i 

syfte att utreda vad som gör Hästunderstödd terapi effektivt samt om det finns 

något unikt med denna behandlingsform. I syfte att skapa evidens kan kanske 

kvantitativa studier med frågeformulär baserat på fynden ur denna uppsats eller 

någon annan väl utförd kvalitativ studie av Hästunderstödd terapi kunna vara 

fruktbart. Vidare visar denna uppsats på indicier för att det finns fog för 

sociologisk teoribildning av Hästunderstödd terapi som fenomen.  
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Förslagsvis skulle det vara intressant att analysera Hästunderstödd terapi med 

hjälp av Chales Horton Cooleys begrepp ”spegeljag” eller Erving Goffmans 

begrepp ”stigma”. Det kunde också vara intressant att se mer forskning kring 

huruvida social förmåga kan utvecklas med hjälp av djur. Huruvida samhället 

kan gagnas av användandet av Hästunderstödd terapi. Samt ett sociologiskt 

perspektiv på huruvida Hästunderstödd terapi kan ha en preventiv effekt på barn 

och vuxna i riskzonen att utveckla allvarlig psykisk ohälsa. Vidare vore det 

intressant att se huruvida den modell för Hästunderstödd terapi ur ett 

sociologiskt perspektiv som presenteras i denna uppsats skulle vara applicerbar i 

mer generella sammanhang vad gäller Hästunderstödd terapi med psykosocial 

inriktning.      
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