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Sammanfattning 

Psykisk ohälsa är ett ökande problem samtidigt som symptomen ofta 

behandlas med medicinering istället för psykologiska behandlingsmetoder där 

individen får möjlighet att läka i lugn och ro. Hästunderstödda insatser är en 

behandlingsmetod som innefattar glädje och struktur för att lyfta individens 

självkänsla och egenskaper. Syftet med studien är att undersöka behandlarens syn 

på hästens roll i arbetet med psykisk ohälsa. Studien fokuserar på att utreda om 

hästen påverkar relationen mellan klient och behandlare samt huruvida häst och 

behandlare inverkar på klientens återhämtning. Det är en kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer och tematisk analys. Resultatet visar att 

hästunderstödda insatser kan vara en metod där det finns möjlighet att med hjälp av 

djur och natur, återhämta sig från psykisk ohälsa i lugn och ro. Hästen kan motivera 

samtidigt som relationen mellan behandlare och klient förbättras. Metoden kräver 

dock mer forskning för starkare evidens för att utvidga användningen i samhället. 
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Abstract 

Mental ill-health is a growing problem, where symptoms are often treated 

with medication instead of psychological treatment that allows the individual to 

recover in peace and quiet. Equine-assisted intervention is a treatment method that 

improves an individual's self-esteem and attitude by providing joy and structure. 

This study investigates the therapist's view of a horse's role in the treatment of 

mental ill-health. It examines whether a horse can influence the relationship 

between the client and the therapist, and whether the horse, together with the 

therapist, can influence the client's recovery. It is a qualitative study, with semi-

structured interviews and thematic analysis. The result shows that equine-assisted 

interventions can, with the help of animals and nature, provide the opportunity to 

recover from mental ill-health with tranquility and improve the client’s 

relationship with the therapist. However, more research is needed to strengthen the 

evidence and encourage the adoption of the method in society. 
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1. Inledning  

”Att hästar är vägen till lycka råder inget tvivel. Hela 97 procent av de svenska hästägarna säger 

sig bli lyckligare av att umgås med sin häst … Att hästen kräver full fokus och problemen rinner 

av, åtminstone för en stund, känner nog många hästägare och ryttare igen. Därför är det inte 

förvånande att hästen är det djurslag i undersökningen som vi helst umgås med för att hämta ny 

energi framför partner, familj eller vänner” (Agria Djurförsäkringar, 2020). 

I följande kapitel kommer studiens bakgrund, syfte och frågeställningar redovisas för att på 

bästa sätt introducera studien om hästunderstödda insatser och hästens roll i arbetet. 

1. 1 Bakgrund 

Den psykiska ohälsan i Sverige ökar samtidigt som fler får antidepressiva läkemedel 

utskrivna (Socialstyrelsen, 2019). Den här ökningen kan förklaras av tidsbrist som grundar sig 

i att psykologiska behandlingsmetoder många gånger är dyrare än att medicinera patienter. Ett 

problem inom psykiatrin är att individen endast observeras efter symptom och inte som en 

människa med sociala bekymmer och relationer till sin omgivning. De alternativ till 

medicinering som finns är tidskrävande och kostsamma. Psykologiska behandlingsmetoder 

kräver erfarenhet och tålamod tillsammans med klienten, där individen måste ta tag i de verkliga 

orsakerna till sina problem, som skam, skuld, relationer och känslor. Istället för att hantera dessa 

problem är det enklare för individen och framförallt billigare för samhället att medicinera 

psykiska symptom (Scheff, 1999). Istället för att gömma sig för de orsaker som ligger till grund 

för den psykiska ohälsa som individen lider av är hästunderstödda insatser, som den här 

uppsatsen kommer att handla om, ett alternativ inom psykologiska behandlingsmetoder. 

Hästunderstödda insatser är en behandlingsmetod som präglas av glädje och struktur för att 

tillsammans med hästen, efter varje individs behov och intresse, sträva efter att lyfta 

självkänslan och egenskapen att lyckas på egen hand. Att arbeta tillsammans med hästen är en 

unik behandlingsmetod som inkluderar allt ifrån fysisk aktivitet, kognitiva utmaningar, social 

interaktion, känslomässigt engagemang i en miljö fylld av djur och natur. En miljö som 

framförallt ger ökad motivation till att faktiskt våga ta tag i de problem som den psykiska 

ohälsan bottnar sig i (Organisationen för hästunderstödda insatser, u.å.). 

Hästunderstödda insatser är en åtgärd där terapeut, socialarbetare, lärare eller andra 

professionella använder sig av hästar för terapeutiska och/eller lärande fördelar med barn och 

vuxna med en rad olika psykosociala problem. Det har hävdats att hästar har använts som 
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botemedel i århundraden. Det är dock fortfarande en relativt ny behandlingsmetod, som framför 

allt används i USA (Burgon, 2014). 

En term som baserar sig på hästens naturliga beteende är ”spegling”, som också används 

i behandling. Hästar är effektiva på att läsa och tyda kroppsspråk och känslor, de skapar en 

spegel mot människans eget beteende och svarar med omedelbar feedback. Om en person 

uppvisar ett beteende som riskerar hästens välbefinnande, exempelvis ängslan, nervositet eller 

ilska, besvarar hästen detta genom att antingen själv reagera på ett liknande sätt eller distansera 

sig från personen genom att vända sig bort. På motsatt sätt, om en person uppför sig lugnt, 

tryggt och vänligt mot hästen, är det mycket troligt att hästen också kommer att visa ett lugnt 

och vänligt beteende mot människan. Den här speglingen som hästen står för är framförallt 

användbar i behandlingen för att medvetengöra klienten om de känslor som hen utstrålar. 

Förutom de terapeutiska fördelarna med att umgås med hästar finns det också en unik nytta med 

att vara ute i naturen, i hästens naturliga miljö. Dessa fördelar inkluderar både den uppenbara 

fysiska nyttan av motionen som kommer från arbetet med att ta hand om hästar, men även 

mentala hälsofördelar. Dessa kan framförallt härröra ur den påtagliga effekten av att vara i 

naturen vilken kan förmå människor att slappna av, bli motiverade att lära och engagera sig, 

samtidigt som de kommer ifrån sina problem genom att vara ute i en naturlig miljö (Burgon, 

2014). 

Det yttersta målet med all behandling av individer som lider av ångest och depression är 

att personen ska bli frisk, vara symptomfri och få tillbaka funktionsnivån i livet. Detta handlar 

framförallt om individens förmåga att återgå till arbete eller utbildning, hitta den sociala 

funktionen och motverka risken för återfall. För att undvika ett försämrat tillstånd hos individen 

är det viktigt med en tidig behandling. I Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för vård vid 

depression och ångestsyndrom rekommenderas i första hand psykologiska behandlingsmetoder, 

exempelvis KBT. Ett alternativ till psykologiska behandlingsmetoder är fysisk aktivitet eller 

medicinering med antidepressiva läkemedel. Valet av behandlingsmetod måste anpassas efter 

sjukdomens svårighet och alltid ske i samförstånd med individen och dess anhöriga 

(Socialstyrelsen, 2017). 

Hästar och ridsport är en fritidsaktivitet och ett intresse som engagerar en halv miljon 

människor i Sverige. Det är Sveriges näst största ungdomsidrott och en av de största sporterna 

för individer med funktionsnedsättning. Det är en sport som är tillgänglig för alla människor i 

alla åldrar, och män och kvinnor tränar och tävlar på samma villkor (Svenska 

Ridsportförbundet, 2017). Individer som lider av psykisk ohälsa kan, genom att bjudas in i 
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världen av hästar, skapa ett nytt intresse och en ny mening i livet, som är fördelaktig för deras 

återhämtning. För att återhämtningen ska ha någon inverkan krävs en gemenskap tillsammans 

med andra. Att vara delaktig i sociala arenor skapar ett sammanhang för individen. Där finns 

möjlighet att stärka sin identitet och skapa relationer tillsammans med andra, något som är en 

bärande faktor vid återhämtningen (Ershammar, 2012). Där kan hästen vara till grund för en ny 

gemenskap, intresse och välmående. 

1. 2 Studiens relevans för socialt arbete 

Hästunderstödda insatser vid psykisk ohälsa är idag relevant för socialt arbete. Den 

psykiska ohälsan i samhället är ett stort problem som begränsar mängder av människors liv i 

olika utsträckning, varje dag (Socialstyrelsen, 2017). Hästunderstödda insatser erbjuds i både 

etablerad vård och privata verksamheter genom psykosocial behandling och psykoterapi för ett 

bättre välmående, känslomedvetenhet, självkänsla och självförtroende. Behandlaren har en 

grundprofession, exempelvis socionom, psykolog eller sjukgymnast, och har ofta någon typ av 

vidareutbildning för att arbeta med hästar och behandling (Socialstyrelsen, 2018).  

1. 3 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka behandlarens syn på hästens roll inom 

hästunderstödda insatser i arbetet med människor som lider av psykisk ohälsa. Studien 

fokuserar på att utreda hur hästen kan påverka relationen mellan klient och behandlare samt 

huruvida hästen tillsammans med behandlare kan inverka på klientens återhämtning. 

• På vilket sätt kan hästen förbättra/påverka relationen mellan behandlare och 

klient? 

• Hur kan maktbalansen mellan behandlare och klient påverkas i arbetet 

tillsammans med hästen? 

• Vilka faktorer finns i arbetet med hästen som skapar en möjlighet till 

återhämtning? 

1. 4 Centrala begrepp  

I det här avsnittet presenteras relevanta begrepp. 

 

Hästunderstödda insatser, (HUI) – Hästunderstödda insatser används i utbildning, 

rekreation och terapi för att förstärka människors livskvalitet. Insatserna utförs i olika miljöer 

av utbildad personal tillsammans med en häst som möter bestämda kriterier. Hästunderstödda 

insatser är en målinriktad insats, där djuret är en väsentlig del av tillfrisknandeprocessen. 



 

6 

 

Insatsen är designad för att främja en utveckling av individens fysiska, psykiska, sociala, 

emotionella och/eller kognitiva funktioner. Dessa insatser erbjuds i flertalet former och kan ske 

både i grupp och på individnivå, och processen bör dokumenteras och utvärderas (Hallberg, 

2008). Insatsen används bland annat som en tilläggsterapi vid psykosocial behandling och 

psykoterapi där avsikten är ett förbättrat välmående, självförståelse, självförtroende och 

kroppskännedom (Socialstyrelsen, 2019). 

Psykisk ohälsa – psykisk ohälsa är ett generellt begrepp som innehåller lidande från oro 

eller nedstämdhet och besvär från psykiska sjukdomar, exempelvis schizofreni och depression. 

Inom begreppet ska dessa besvär visa sig i olika syndrom som inom vården behandlas som 

diagnostiska kriterier. Dessa besvär kan visa sig i allt från lindriga problem till svårighet att 

hantera vardagen och kan innebära att individen har ett behov av insatser för stöd och hjälp 

(Socialstyrelsen, 2013). Att skilja mellan vanliga känslor och psykiska svårigheter kan vara 

svårt. Psykiska svårigheter är i större omfattning långvariga till skillnad mot kortvariga känslor. 

Kriterier för att en diagnos ska kunna ställas är många, bland annat ska ett antal symptom funnits 

under en viss tid och resulterat i ett lidande som exempelvis har negativ verkan på individens 

möjlighet att arbeta. Symptomen ska ha funnits under en viss tid men de ska inte vara kopplade 

till en tidsperiod där individen upplevt naturlig sorg och lidande, som exempelvis vid en 

närståendes bortgång (Folkhälsomyndigheten, 2019). 

Organisationen för hästunderstödda insatser, OHI – OHI arbetar med att kvalitetssäkra 

och kvalitetsbeskriva de individer som utövar terapeutisk eller pedagogisk verksamhet 

tillsammans med hästen som verktyg. Meningen med detta är att kunna garantera etisk 

yrkesutövning med häst som förblir professionell, samtidigt som en certifiering är ett steg i 

riktningen mot att höja den professionella kompetens- och kvalitetsnivån vid arbetet med hästen 

och hästens miljö inom terapeutisk eller pedagogisk verksamhet. Certifiering ansöks vid 

organisationen efter avslutad högskoleutbildning (Organisationen för hästunderstödda insatser, 

u.å.). 
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2. Tidigare forskning 

I det här kapitlet presenteras de artiklar och böcker som har använts för att undersöka 

den tidigare forskningen kring hästunderstödda insatser. 

2. 1 Relationen med hästen 

Inom forskningen av hästunderstödda insatser finns en mängd delade meningar om 

huruvida det är en insats som bör användas eller ej.  Socialstyrelsen (2018) beskriver bland 

annat att det är svårt att dra några slutsatser om insatsens fördelar på grund av brister i den 

forskning som just nu finns, något som vår litteratursökning också visar. Det finns dock 

forskning som påvisar fördelar med att använda sig av hästunderstödd terapi. 

Tuuvas, Carlsson & Norberg, (2017) visar i sin forskning att relationen till hästen 

beskrevs av klienterna som avgörande för att en positiv förändring skulle vara möjlig. Hästen 

gav en känsla av stor trygghet och uppfattades som någon som alltid fanns där och som aldrig 

skulle svika dem. Hästen beskrevs som någon de hade en speciell kontakt med, de förstod 

varandra, hästen tog hand om dem och de kunde finna tröst och styrka hos hästen. Den här 

relationen beskrevs som helande. Den skapade en känsla av trygghet, som hjälpte dem att lita 

på andra människor. Klienterna i undersökningen beskrev också att genom det dagliga arbetet 

med hästen uppstod en stark känsla av samhörighet mellan dem och de andra individerna som 

befann sig i stallet. Flera klienter betonade att det gemensamma ansvaret för hästarna skapade 

en vi-känsla. Viktigt var också att personalen och klienterna arbetade på samma villkor. Genom 

att se hur personalen tog hand om hästarna med kärlek och respekt skapades en tillit mellan 

klienter och personal vilket, reducerade hierarkin dem emellan. Den här undersökningen 

föreslår att en hjälpsam terapeutisk relation kan skapas med en häst samtidigt som relationen 

med hästen hjälper klienter att skapa en god relation med personalen.  

På samma sätt visar annan forskning att det är lättare för klienterna att skapa ett band med 

hästar eftersom dessa inte uppfattas ha några förväntningar, till skillnad från en behandlare. Det 

ansågs även att det var lättare att komma nära en häst än en person. Dessutom visade 

undersökningen att både klienter och behandlare hade uppfattningen att deras förhållande i 

närvaro av hästen var mindre strikt och baserat på gemensam respekt. En faktor som kan ha 

bidragit till detta var att vid hästunderstödda insatser innehar inte behandlaren alla rätta svar vid 

arbete med hästar, vilket ger klienterna möjlighet att lyckas och visa sin egen kompetens som 

behandlaren saknar. Behandlare påpekade också att det var lättare att fånga upp och prata om 

klientens känslor eftersom hästen ger omedelbar respons och speglar de känslor klienten har, 



 

8 

 

vilket förstärkte känslan av att vara i nuet. Arbetet med hästen innebär även att klient och 

behandlare inte har direkt ögonkontakt som i traditionell terapi, vilket resulterar i mer 

obesvärade samtal utan att hindra klienten från att prata (Carlsson, Nilsson Ranta & Traeen, 

2014).  

Burgon (2014) påvisar också vikten av miljön för att underlätta för människor att slappna 

av, vara mer öppna och motiverade. Den naturliga miljön är grundläggande för hälsa, och att 

distansera sig från naturen kan vara orsak till många typer av psykisk ohälsa. Att vistas i naturen 

ger psykologiska fördelar. Den naturliga hälsan som befrämjas av naturen kan spåras långt 

tillbaka till den tid, när människan levde tillsammans med naturen och djuren som befann sig 

där. Burgon visar även betydelsen av att framkalla positiva erfarenheter eftersom många av de 

människor som lider av psykisk ohälsa har haft svåra bakgrunder och negativa erfarenheter. Då 

är det viktigt att kunna förse dessa individer med möjligheter som kan leda till stärkande 

egenskaper. Studien visar att individerna blev motiverade och ville vara med hästarna. De lärde 

sig nya egenskaper och fick ett intresse som kan leda till framtida möjligheter i livet.  

Undersökningar visar att relationen mellan klient och behandlare ofta är mer viktig för 

återhämtning än de metoder eller tekniker som behandlaren använder. Detta tyder på att 

människor måste känna sig tillräckligt trygga i en relation för att ha mod att visa sin sårbarhet 

och be om hjälp. Att be om hjälp signalerar sårbarhet för omgivningen något som lockar fram 

rovdjur i djurens värld. Därför är det avgörande att vara varsam med vem man ber om hjälp. 

Därför är en trygg och stödjande relation med behandlaren viktig för att skapa en grund för 

återhämtning (Rökenes & Hanssen, 2016). 

2. 2 Bristande evidens 

Kendall, Maujean, Pepping, Downes, Lakhani, Byrne & Macfarlane, (2015) visar i sin 

litteraturstudie att hästunderstödda insatser är mycket lovande, framförallt för människor som 

väljer att inte engagera sig, eller som inte drar nytta av traditionella former av terapi. Det finns 

dock ett stort behov av välarbetad forskning av den psykologiska nyttan från hästunderstödda 

insatser för att kunna konstatera effektiviteten i dessa typer av arbetssätt. Vidare kommer det 

också att krävas uppföljning för att utvärdera de positiva effekternas livslängd. Det är viktigt 

att de åtgärder som används för att bedöma resultatet inte bara är tillförlitliga och giltiga utan 

också att de på ett adekvat sätt bedömer de resultat som förväntas visa en förändring till följd 

av en sådan insats. Det skulle även vara användbart att inkludera mått som bedömer de specifika 

färdigheter eller förmågor som insatsen syftat till att förbättra, snarare än stora sociala faktorer 

som en kortare insats inte har möjlighet att påverka lika enkelt. Det finns även ett behov av att 



 

9 

 

anpassa insatser till specifika populationer beroende på ålder, tillstånd och varaktighet. Studien 

visar att olika effekter kan förväntas baserat på dessa faktorer.  

Det finns även studier i ämnet som kommit fram till att den forskning som finns inte 

motiverar marknadsföringen och användningen av hästunderstödda insatser och att insatserna 

inte ska erbjudas till allmänheten innan det finns tillräckligt med väldesignade studier, som kan 

bevisa och rättfärdiga dess resultat. Omfattningen av empirisk litteratur om hästunderstödda 

insatser är begränsad, och de existerande studierna komprometteras av metodologiska brister. 

Det finns heller inget konsekvent bevis för att hästunderstödda insatser ger fördelar utöver vad 

som skapas med tiden. Baserat på den tid och de utgifter som är förknippade med 

hästunderstödda insatser, upplevs det för tillfället endast finnas en begränsad motivering för 

dess användning både som fristående och kompletterade behandling vid någon typ av psykisk 

sjukdom. Under de kommande åren är det dock möjligt att randomiserade, kontrollerade 

studier, genomförda av oberoende observatörer, kan skapa en övertygande bevisbas för 

hästunderstödda insatser för specifik psykisk sjukdom. Först då kan det vara lämpligt att 

marknadsföra och erbjuda behandlingar till dem som är i behov av dessa, förutsatt att forskare 

kan bevisa att behandlingen är likvärdigt kostnadseffektiv som andra behandlingssätt och inte 

förknippad med problematiska resultat (Anestis, Anestis, Zawilinski, Hopkins & Lilionfield, 

2014). 

2. 3 Sammanfattning tidigare forskning 

Med denna litteratursökning går det att konstatera att det finns forskning i ämnet vilken 

visar att hästunderstödda insatser är en användbar behandling som har fungerat och gett positiva 

resultat för klienternas återhämtning vid psykisk ohälsa. Hästen har i dessa sammanhang 

fungerat som ett relationsbaserat stöd och trygghet, och där hästen upplevts som en viktig del 

av återhämtningen för klienterna. Arbetet med hästen har även uppfattats som en betydande del 

för att förbättra relationen mellan klient och behandlare. Den naturliga miljö som hästen 

befinner sig i främjaravslappning och en naturlig hälsa samtidigt som terapin med hästen 

erbjuder positiva erfarenheter, där klienten blir motiverad och får lära sig nya saker.  

 Det finns också studier som indikerar att den forskning som finns inte är tillräcklig för 

att insatsen ska uppnå tillförlitlig evidens för att erbjudas individer med psykisk ohälsa eller 

sjukdom. De studier som finns innehåller bland annat metodologiska brister, och det finns stora 

behov av mer randomiserad forskning från oberoende observatörer. Därav är vår C-uppsats 

viktig för ämnet, inte endast för att belysa ämnets existens och marknadsföring av en insats som 
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än så länge inte är särskilt vanligt förekommande, utan också för att undersöka dess 

användbarhet. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet presenteras en beskrivning av den humanistiska teorin. Texten är 

uppdelad i olika delar i förhoppning att skapa tydlighet. Positiva och negativa aspekter av 

teorin lyfts fram för att nå ett bredare perspektiv i undersökningen. 

3. 1 Humanistisk teori 

Det insamlade empiriska materialet kommer att analyseras genom den humanistiska 

teorin. Inom detta synsätt betonas och förstärks människans personliga utveckling. Syftet med 

att belysa studien genom denna teori är att skapa en uppfattning och insikt i hur individen och 

dess identitet fungerar i relation till andra människor. Meningen är alltså att inte bara stärka den 

egna individen, utan även den helhet och de relationer som individen befinner sig i och är 

delaktig i. Genom detta är tanken att kunna stärka människans helhet och förmåga, vilket kan 

gynna de mänskliga rättigheterna i samhället (Payne, 2015). 

Det humanistiska synsättet bygger på en andlighet som formar teorin. Målet för individen 

i sin helhet är att uppfylla ett självförverkligande och skapa en meningsfullhet i livet. 

Människan har i grund och botten förmågan att själv ha ett förnuftigt tankesätt och fatta egna 

beslut med sin fria vilja, opåverkad av sin sociala omgivning eller högre makter, för att ha 

möjlighet att skapa förändringar och förhindra att svårigheter uppkommer eller förvärras. De 

andliga idéerna i teorin handlar om önskan att hitta en helhet och ett sammanhang i livet, där 

målet är att skapa sociala strukturer och ett välmående hos individen. Behandlaren har i sin roll 

möjligheten att skapa hopp hos klienten. Det ger en chans att hjälpa människor att fokusera på 

de alternativ och de vägar som finns att gå, vilket kan resultera i en återhämtning och en mer 

fördelaktig framtid. Behandlarens arbetssätt omringas av en empati och en äkthet för sin klient, 

samt en förmåga att kunna se och förstå individens historia och problematik samtidigt som 

relationen grundar sig på tillit och kongruens (Payne, 2015). 

3. 2 Tillämpning av teorin 

Den humanistiska praktiken ska genomföras baserad på den sociala jämlikheten. 

Människors lika värde och de mänskliga rättigheterna är av yttersta vikt för den humanistiska 

teorin. Därav är jämlikhet och respekt för människan viktig, och behandlaren ska alltid möta 

klienten baserat på den individuella personligheten. Behandlaren ska inte arbeta styrande eller 

dömande mot klienten, utan ska agera som en sann vän, lyssna och ha stor empati för klienten. 

Fokus i behandlingen ska vara att skapa personlig utveckling. Istället för att se de 

bakomliggande problemen hos klienten ska betoning ligga på det som är här och nu. Till följd 
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av förmågan att kunna se varje individs egenhet försvinner också betoningen av klientens 

diagnos eller tillstånd, till skillnad från flera andra problemfokuserade teorier. Behandlaren ska 

anpassa sitt arbete efter varje individs personlighet och ska verka utifrån människors olikheter 

och individuella sociala relationer. Det ska finnas en förståelse för att det inte finns någon mall 

för hur människans beteende ser ut i olika omständigheter och acceptera att människors samspel 

och relationer är svåra och komplexa (Payne, 2015).  

I den humanistiska praktiken ska behandlaren grunda sin verksamhet på omtanke och 

kreativitet. Detta beror på att behandling som syftar till att ”hjälpa” klienten ska undvikas, då 

detta kan tolkas som att endast behandlaren besitter kompetens, kunskap och välmening. 

Genom att undvika att hjälpa skapas en större frihet för klienten och en tillåtande situation som 

ger omtanke och omsorg. Detta leder till att en god omsorgsrelation skapas mellan behandlare 

och klient, vilket i sin tur möjliggör en behandling som präglas av kreativitet och som gör det 

lättare att arbeta tillsammans. Det kan resultera i att klienten själv kan lära sig att vara kreativ i 

sina handlingar när hen ställs inför svårigheter (Payne, 2015). 

Till skillnad mot annat socialt arbete som till stor del handlar om att bedöma och hantera 

olika problem och risker, fokuserar den humanistiska praktiken på att hitta en balans mellan de 

inre, personliga erfarenheterna och de yttre, sociala erfarenheterna. Detta kan skapa en trygghet 

och återhämtningsförmåga hos klienten. Målet är att behandlaren ska kunna stötta klienten i att 

skapa ett tillvägagångssätt som hjälper hen att känna sig säker i sina beslut och de sociala 

förhållanden som hen är involverad i. Det ska vara en hjälp för klienten att återhämta sig från 

den egna problematiken. Detta synsätt grundar sig i att inte fokusera på problematiken i 

klientens liv, då det är något som finns naturligt hos alla människor. Istället är tanken att försöka 

stötta individen till att både stärka sig emotionellt och hitta en trygghet som gör hen stark in för 

de svårigheter som livet medför. Den humanistiska praktiken ska genomsyras av en positiv syn 

på individen istället för fokusering på svårigheter (Payne, 2015).  

Inom humanismen benämns också medveten närvaro som influerar praktiken. Omvärlden 

är under konstant förändring och livet står aldrig still utan ser den ständiga framtiden. Genom 

att söka en balans i livet är det också möjligt att se helheten. Istället för att försöka kontrollera 

denna ständiga förändring och framfart främjar den humanistiska praktiken livsval som leder 

till inre balans och harmoni, som kan leda till naturens visdom och kompetens. Att befinna sig 

i nuet och acceptera att förändringar kommer att ske i livet gör det enklare för människan att 

vara följsam i livet och ha möjlighet att använda sina styrkor för att skapa en god förändring 

istället för en nedgång. Om klienten motiveras att ägna sig åt kroppsliga aktiviteter, exempelvis 
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massage eller regelbunden fysisk sysselsättning, kan det leda till att hen i ett socialt invecklat 

liv hittar balans och lugn i tillvaron (Payne, 2015).  

3. 3 Kritik mot teorin 

En väsentlig kritik mot det humanistiska synsättet är att det baserar sig på bland annat 

andlighet som en viktig del av individens sociala struktur. Humanismen går därmed emot 

västvärldens växling till sekularism då andlighet uppfattas som ett godtagbart tolkningssätt att 

förstå sig på människors upplevelser och problem. Humanismen tar också avstånd från den 

betoning som idag finns på evidensbaserad praktik samt det rationella och positivistiska 

vetandet inom det sociala arbetet. Detta härrör ifrån tron på den mänskliga naturens 

egenförmåga och individens egen möjlighet att hantera den sociala omgivningen genom att 

observera, experimentera och rationellt analysera omvärlden. Humanismen betraktar även 

metoder som KBT som avancerade och social service som byråkratisk. Detta grundar sig på 

tilliten till individens potential att påverka sig själv. Det humanistiska synsättet betraktas vara 

engagerande men svår att motivera. Det saknas en tydlighet, vilket gör det komplicerat att skapa 

konkreta mål, vilket gör det svårt att utnyttja teorin inom det offentliga sociala arbetet. Det finns 

dock evidens för vikten av en god, empatisk och äkta relation mellan behandlare och klient för 

att möjliggöra effektivitet i behandlingen. Detta är något som den humanistiska praktiken 

försöker betona. Trots att detta inte löser alla problem och att det krävs mer än en god relation 

för att en behandling ska vara verkningsfulls, så är en god relation fortfarande nödvändig för 

att en återhämtning ska vara möjlig, oavsett behandlingsmetod (Payne, 2015). 
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4. Metod och material 

I det här kapitlet diskuteras valet av metod samt vilken urvalsteknik som har använts. Här 

beskrivs hur intervjuerna har genomförts och hur data från empirin har samlats in och 

analyserats.  

4. 1 Tillvägagångssätt 

Det är en kvalitativ studie med en tvärsnittsdesign och semistrukturerade intervjuer. 

Urvalet är målstyrt och skapat utifrån inkluderingskriterierna som användes. Till grund för 

intervjuerna utformades en intervjuguide med cirka fyrtio frågor vilka är kopplade till syfte och 

frågeställningar för studien. Varje intervju varade cirka sextio minuter, båda författarna till 

studien medverkade vid varje intervju för att säkerställa att empirin inhämtats på ett liknande 

sätt i alla intervjuer. Tre intervjuer gjordes ansikte mot ansikte, och en över telefon då avståndet 

var för långt. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Tematisk analys användes för att 

bearbeta det empiriska material som framkom av intervjuerna. Genom att hitta koder och 

subteman i de transkriberade texterna kunde teman arbetas fram, vilket var en tidskrävande 

process. 

4. 2 Förförståelse 

Författarna till denna studie har ett personligt intresse av hästar och därmed kunskap om 

hästar och deras egenskaper. Egna erfarenheter och upplevelser av hur hästar påverkar 

människor gjorde att intresset väcktes för att göra denna studie. Intervjupersonerna har uttryckt 

att genom bland annat sitt personliga intresse av hästar har de börjat arbeta med hästunderstödda 

insatser. Viktigt att belysa att det finns en medvetenhet om detta och en reflektion är gjord över 

konsekvenser som kan uppstå. Kvale & Brinkman (2014) skriver att reflexiv objektivitet 

innebär att en person reflekterar över sitt eget bidrag till produktion av kunskap. Där objektivitet 

står för en strävan att vara objektiv i relation till subjektiviteten. 

4. 3 Studiedesign 

Studien utgår från kvalitativ forskning, där betoningen läggs på ord vid datainsamling och 

dataanalys och inriktningen lutar sig mot hur individer tolkar och uppfattar den sociala 

verklighet som de befinner sig i (Bryman, 2018). Undersökningen är gjord utifrån kvalitativ 

forskning då syftet utgår från vilka uppfattningar personerna har i det som studien undersöker. 

Bryman (2018) menar att kvalitativ forskning har betoning på processer som sker i det sociala 

livet, hur mönster och händelseförlopp utvecklas över tid. Genom detta får kvalitativa studier 
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en kraftig mittpunkt på utveckling och förändring.  Undersökningen utgår från tankar om hur 

hästen kan hjälpa klienter att återhämta sig från psykisk ohälsa utifrån en behandlares 

perspektiv. Intresset ligger på intervjupersonernas upplevelser och tankar kring 

hästunderstödda insatser och de processer som sker vid återhämtning. En tvärsnittsdesign 

används där data samlas in från mer än ett ensamt fall vid en bestämd tidpunkt. Tvärsnittsdesign 

tillämpas vid kvalitativ forskning, och då används semistrukturerade eller ostrukturerade 

intervjuer med ett antal människor (Bryman, 2018). Vi anser att denna design är bäst lämpad 

för vår undersökning då fyra intervjuer gjordes vid en specifik tidpunkt. 

4. 4 Urval 

I studien används ett målstyrt urval och ett icke- sekventiellt urval, vilket är en fastställd 

strategi och betyder att urvalet i stort sett bestäms i början av en undersökning. Detta urval 

beslutas tidigt i forskningsprocessen, och forskningsfrågorna styr hur urvalet bestäms (Bryman, 

2018). Det är ett icke sannolikhetsurval vilket betyder att urvalet inte är slumpmässigt, och med 

det menas att vissa personer i populationen har större chans att komma med i urvalet (Bryman 

2018). Sökning efter informanter gjordes med hänsyn till undersökningens forskningsfrågor om 

hästunderstödda insatser riktade mot människor med psykisk ohälsa. Genom sökningar på 

internet kontaktades informanterna, för att inte avslöja deras identitet lämnas inte uppgifter ut 

angående hur personerna hittades. De inkluderingskriterier som använts för urvalet är att 

informanterna är certifierade genom OHI och har en högskoleutbildning. E-mail skickades till 

personer som uppfyllde våra kriterier, de informerades om studien och tillfrågades om 

medverkan. Vilket resulterade i positiv respons från alla tillfrågade.   

4. 5 Datainsamlingsmetod 

I undersökningen användes semistrukturerade intervjuer, och en intervjuguide med cirka 

40 frågor konstruerades. Bryman (2018) skriver att i den kvalitativa forskningen föredras en 

mindre strukturerad metod när det gäller utformning av intervjuer i jämförelse med den 

kvantitativa forskningen, där strukturen är strikt när det kommer till de standardiserade 

intervjuerna och där flexibilitet ses som en störning. Ett argument är att använda sensitiva 

begrepp istället för de definitiva begrepp som används i kvantitativ forskning. Då blir 

angreppssättet mindre strukturerat och en stor flexibilitet inryms. Som kvalitativ forskare har 

du en större frihet att ändra fokus och inriktning under undersökningens gång (Bryman, 2018).  

En del ändringar gjordes i intervjuguiden vid de intervjuer som genomfördes, vissa frågor var 

överflödiga och vissa frågor kunde utvecklas med hjälp av följdfrågor som gav innehållsrika 
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och detaljerade svar. Flexibiliteten passade in i vår undersökning då det upplevdes att svaren 

på frågorna blev djupa och innehållsrika. Det gav till resultat att vi fick mycket intressant 

material som mynnade ut i omarbetning av frågeställningar och syfte för undersökningen under 

tiden arbetet pågick.  

4. 6 Databearbetning och analys 

Alla intervjuer spelades in med bandspelare och transkriberades. Tematisk analys 

användes för analys av allt material. Ur det empiriska materialet uppfattades koder som 

bearbetades och i sin tur skapade subteman som genom ytterligare bearbetning av materialet 

sattes ihop till teman, vilket visade sig vara en tidskrävande uppgift. Enligt Bryman (2018) vill 

kvalitativa forskare veta både hur intervjupersonerna säger en sak och vad de säger. Vid 

transkribering är det därför viktigt att det blir en komplett redogörelse för det som har sagts i 

intervjun. Det är en mycket tidskrävande process att skriva ut intervjuer. Bryman (2018) skriver 

också att en tematisk analys inte har en tydlig bakgrund och skildras inte heller utifrån distinkta 

tekniker. Ett tema och en kod kan beskrivas varierande av olika forskare. Detta kan bidra till 

problem då många forskare använder sig av tematisk analys men det framgår inte. Ett tema är 

en kategori som har urskilts av den person som har analyserat insamlade data. Temat är 

ihopkopplat med det som forskningen lägger fokus på, i många fall även till forskningsfrågorna. 

Genom att gå igenom insamlade data identifieras koder som efter bearbetning blir till teman 

(Bryman 2018). En svårighet som upplevdes under kodningen var att texten hackades sönder, 

vilket gjorde det svårt att behålla den röda tråden genom kodningsprocessen. Bryman (2018) 

skriver att just kodningen kan vara svår då textstycken plockats ut ur sitt sammanhang och därav 

är det lätt att den sociala situationen tappas bort.  

4. 7 Tillförlitlighet 

Begrepp som replikation, validitet och reliabilitet är viktiga för granskning av 

samhällsvetenskapliga undersökningar och används främst inom kvantitativ forskning. Inom 

kvalitativ forskning är begreppen tillförlitlighet och äkthet grundläggande för att göra 

bedömningar av samhällsvetenskapliga undersökningar (Bryman, 2018). Denna studie är 

kvalitativ och därför används tillförlitlighet i bedömningen av undersökningen. 

    Tillförlitlighet innehåller fyra delkriterier som är överförbarhet, pålitlighet, 

trovärdighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Bryman (2018) skriver att trovärdighet 

uppnås genom att forskningen har utförts i ömsesidig förståelse med de regler som finns och 

att resultaten redogörs till de människor som är del av den sociala verklighet som har studerats. 
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Genom detta kan forskaren säkerställa att hen har uppfattat verkligheten på rätt sätt. I möjligaste 

mån har de regler som finns runt semistrukturerade intervjuer följts eftersom det är därifrån vårt 

empiriska material är hämtat. En inbjudan har gått ut till alla deltagare att de är välkomna a del 

av studien när den är färdigställd. Bryman (2018) menar att överförbarhet i den kvalitativa 

forskningen handlar om djup och har fokus på det kontextuellt unika av den aspekt eller mening 

av den sociala verklighet som studeras. När det är fylliga och täta beskrivningar av detaljer som 

ingår i en undersökning är det enklare att föra över resultaten till en annan omgivning. Kritiken 

hävdar att kvalitativa forskningsresultat är svåra att generalisera bortom den situation där de 

produceras. Vid intervjuer med några få individer inom ett visst område, menar kritiker, att det 

är omöjligt att generalisera resultat till andra miljöer. Då vi genomförde fyra intervjuer blir det 

en svag generaliserbarhet. Det blir omöjligt att överföra resultatet av fyra intervjuer till ett större 

sammanhang. Samtidigt har vi fått täta och fylliga beskrivningar utifrån våra frågor i 

intervjuguiden. Enligt Bryman (2018) innebär pålitlighet att forskaren behöver ha ett 

granskande synsätt där det är viktigt med en fullständig och tillgänglig redogörelse för hela 

forskningsprocessen (Bryman, 2018). En kritisk punkt i detta är att forskaren inte beskriver hur 

forskningen genomfördes, att det inte förklaras tydligt hur den har utförts; det saknas 

transparens (Bryman, 2018). Författarna har i möjligaste mån försökt vara noggranna genom 

hela processen och medvetna om händelser i utformningen av studien och även försökt att 

ingående tydliggöra forskningsprocessen.  Bryman (2018) menar att möjligheten att styrka och 

konfirmera utgår från att forskaren handlar utifrån god tro, att personliga värderingar eller 

teoretisk inriktning inte har påverkat undersökningens utformning eller slutsatser (Bryman, 

2018). Som det har nämnts tidigare har det här varit en svår punkt då både författare och 

deltagare har ett personligt intresse av hästar. Genom att vara medvetna om värderingar och 

förförståelse har problem med bias i största möjliga mån undvikits och en rättvis och nyanserad 

bild av verkligheten har skapats. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att frihet från bias hänger 

ihop med en trovärdig kunskap som i sin helhet är fri från personliga fördomar och som är 

undersökt och kontrollerad.  

4. 8 Metoddiskussion 

Valet att göra en kvalitativ undersökning var relativt enkelt då undersökningen utgår från 

en individs tolkningar och upplevelser kring den verklighet hen befinner sig. Vid kvantitativ 

forskning ligger fokus först och främst på mätning, och det var inte intressant utifrån de 

frågeställningar som undersökningen har. Urvalet är målstyrt eftersom inkluderingskriterierna 

medförde att intervjupersonerna skulle vara certifierade av OHI och frågeställningarna var 
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riktade till personer med en viss utbildning för att de skulle kunna besvaras. Det är ett icke 

slumpmässigt urval vilket betyder att alla i populationen inte har samma chans att vara med i 

studien. Vi anser ändå att genom ett målstyrt urval har deltagarna haft den kunskap att besvara 

undersökningens frågor och på det sättet har ett fylligt och detaljerat resultat uppnåtts utifrån 

intervjuerna. En önskan kanske hade varit att göra fler intervjuer, men eftersom det var svårt att 

få tag på personer som uppfyllde kriterierna i närheten av oss blev det fyra intervjuer. Då 

tidsramen för studien är begränsad anser vi att det hade varit svårt att genomföra fler intervjuer, 

och risken för att missa information i transkribering och analys hade varit större. Intervjuerna 

gick bra att genomföra, och intervjupersonerna uppfattades mycket motiverade över att få 

berätta om hästunderstödda insatser. I efterhand inser vi att det som kommit fram i intervjuerna 

har varit detaljerad och fyllig information. Att göra en semistrukturerad intervju har fungerat 

väl då det finns en viss flexibilitet i att ställa frågor till intervjupersonerna, vilket gjorde att vi 

som intervjuade kunde känna oss trygga i att genomföra intervjuerna på ett sakligt sätt. 

4. 9 Etik 

Vid all typ av forskning är det viktigt att som forskare se över de etiska risker som är 

förknippade med studier som innefattar individer på något sätt. Dessa etiska risker är något som 

bör följa forskaren genom hela forskningsprocessen för att undvika att individerna under 

studiens gång inte kommer till skada på något sätt. Under studies gång har arbetet utgått från 

de fyra grundläggande forskningsetiska principer som Forskningsetiska rådet tar upp. Dessa 

fyra principer innefattar informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2007). 

För att uppfylla informationskravet och samtyckeskravet krävs att forskaren ska lämna ut 

information om studien till de berörda. De ska innehålla upplysningar och fakta om ansvariga 

över studien, dess syfte och en förklaring av dess tillvägagångsätt. Det är av yttersta vikt att 

informera om det frivilliga deltagandet och möjligheten att när som helst avbryta. För att studien 

ska kunna innefatta individen krävs också ett samtycke. Antingen från individen själv, eller från 

en förälder eller vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2007). För att uppnå dessa etiska krav har 

ett informationsbrev lämnats ut till alla deltagare före intervjun (se bilaga 2). I 

informationsbrevet informeras respondenterna om allmänna sakuppgifter om uppsatsarbetet, 

kontaktuppgifter, studiens syfte och deltagarens frivilliga medverkan samt möjlighet att när 

som helst avbryta. För att uppfylla samtyckeskravet har också en samtyckesblankett lämnats ut 

före intervjun (se bilaga 4). Samtyckesblanketten har informerat om studiens syfte, och 

respondenterna har genom underskrift lämnat medgivande till deltagande i studien. 
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För möjlighet att uppnå konfidentialitetskravet och nyttjandekravet ska alla uppgifter i 

studien som innefattar deltagare behandlas konfidentiellt och för att inte obehöriga ska ha 

möjlighet att ta del av personuppgifter ska den informationen alltid hållas i säkert förvar. Det 

insamlade materialet ska uteslutande utnyttjas till forskning och får aldrig lämnas ut till 

utomstående eller användas till annat än vetenskapliga ändamål (Vetenskapsrådet, 2007). 

Genom informationsbrevet informerades alla deltagare att de uppgifter de lämnar kommer att 

behandlas konfidentiellt och att alla svar är helt anonyma. Endast författare och eventuellt 

handledare kommer att ta del av det insamlade materialet. Allt insamlat material kommer endast 

att användas i forskningssyfte och som underlag för en uppsats. Vid intresse kommer den 

färdiga uppsatsen att skickas ut via e-post till alla deltagare.  

Blanketten för etisk egengranskning av studentprojekt från Högskolan Dalarna har också 

fyllts i av författarna. Den blanketten innehåller ett antal frågor om etiska svårigheter som kan 

finnas i studien. Dessa frågor ska besvaras med antingen ”ja”, ”tveksamt” eller ”nej”. 

Blanketten ska fyllas i, och baserat på dessa svar ska en diskussion med handledaren ske 

huruvida det finns behov av att skicka en ansöka till Forskningsetiska nämnden vid Högskolan 

Dalarna och Etikprövningsmyndigheten. Blankettens frågor har samtliga besvarats med 

alternativet ”nej”, (se bilaga 3). Därav togs beslutet att det inte fanns något behov av att skicka 

in en ansökan till Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna eller 

Etikprövningsmyndigheten. 
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5. Resultat och analys 

Här presenteras det empiriska resultat som framkommit från den intervjuguide som 

framställts och det som respondenterna har svarat under intervjun. Under tematiseringen 

framstod tre olika huvudteman. Dessa är Relationerna som uppstår, Hästen och miljön i arbetet, 

samt Återhämtning, förändring och hälsofaktorer. Dessa teman och deras underteman 

presenteras i en tabell här nedan. Därefter kommer en kort presentation av intervjupersonerna. 

Huvudteman och deras resultat presenteras var för sig och efter varje sammanställning 

redovisas analysen. 

 

Huvudtema Subtema 

 

Relationerna som uppstår 

 

 

Relation mellan behandlare och klient 

Relation mellan klient och häst 

Maktförhållande mellan behandlare och klient 

 

Hästen och miljön i arbetet 

Hästens känslospegling 

Avslappnande 

Våga säga ja och nej 

Vara ute i naturen 

Evidens 

 

Återhämtning, förändring och hälsofaktorer 

Mentalt och fysiskt stärkande 

Eget intresse 

Hästen som motivation 

Positiv förstärkning 

Upplevelsebaserad terapi 

 

5. 1 Presentation av intervjupersonerna 

De som intervjuades är fyra kvinnor i åldern 40–70 som alla har över tjugo års erfarenhet 

av socialt arbete i olika former. De är certifierade av OHI. Två personer har erfarenhet av att 

jobba med hästunderstödda insatser runt fem år, och två personer har runt tjugo års erfarenhet 

eller mer. Personerna som intervjuades har alla en högskoleutbildning. Alla har gemensamt att 

de har ett personligt intresse av hästar och de har funnits i deras liv av och till genom livet.  

5. 2 Relationerna som uppstår 

Intervjupersonerna berättar om saker de tycker är viktiga i en relation mellan behandlare 

och klient. Intervjuperson 1 menar att du behöver vara flexibel och tycka om att jobba med 

människor som har en svår problematik. Det är viktigt att vilja nå fram genom ett coachande 

förhållningssätt, att guida och lyssna in klienten, att vara lyhörd och inte tro att alla är stöpta i 

samma form. Hon menar att grunden för en relation är kommunikation och att det är viktigt att 
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skapa en individuell relation. Intervjuperson 4 anser att i en bra relation behöver det finnas en 

allians där svaren är raka och ärliga, där svåra frågor inte ignoreras och där det inte finns några 

undanflykter. Intervjuperson 3 betonar att det behövs en ärlighet och öppenhet för en bra 

relation, vilket inte kommer gratis utan handlar om samarbete mellan klient och behandlare.  

Hon använder sig av trygghetsövningar, och det är viktigt att göra samma sak många gånger 

för att tillit ska byggas upp på sikt. Intervjuperson 2 menar att en bra relation handlar om tillit, 

att klienten vågar gå in i en behandlingssituation; klienterna har ofta blivit svikna tidigare. 

Hästen kan hjälpa till att skapa tillit genom att behandlaren förklarar hur viktigt djurets 

välmående är; när behandlare är rädd om hästen och förklarar för klienten hur hästen ska 

behandlas, hur den mår och upplever situationen. Hur behandlaren är mot hästen kan föras över 

till klienten på ett sätt som gör att hen får ett förtroende och på så sätt hjälper hästen till att 

skapa tillit mellan behandlare och klient. Vid tillit hos barn frisätts oxytocin (oxytocin är ett 

hormon som frigörs i hjärnan vid beröring och ger en känsla av njutning samt lugn och ro (1177, 

Vårdguiden, u.å.)), och om både barn och häst hyser tillit blir det en fördubblad oxytocin 

frisättning som har stor betydelse. Intervjuperson 2 berättar vidare om hur noga hon är med sina 

hästar, att det inte tolereras att någon är elak eller beter sig oansvarsfullt mot dem. Istället 

betonar hon vikten av att möta hästen ansvarsfullt, och därigenom kan tillit uppstå mellan 

behandlare och häst, som sedan sprider sig till klienten så att hen vågar lita på behandlaren. Vid 

arbetet med hästen är det fokus på relation och inte prestation. Hästen ska inte motiveras genom 

godis, utan det ska vara en kravlös terapi som baseras på relationen mellan häst och klient, inte 

prestationer.  

Alla intervjupersoner är överens om att de kan se en relation växa fram mellan klient och 

häst och att hästen kan hjälpa behandlaren att skapa en relation till klienten. Intervjuperson 4 

förklarar att klienten behöver slappna av och komma i kontakt med sig själv för att hästen ska 

söka kontakt. Övningar som är bra för att skapa relation kan vara att klienten får lägga sin kind 

mot hästens hals och känna den mjuka pälsen och att hästen utstrålar värme. Att vara med 

hästen, känna hästens hjärtslag och andning och att andas tillsammans med hästen. Den kan 

lägga sitt huvud i klientens famn samt svepa sin hals runt klienten, och det upplevs som en kram 

från hästen. Att få hästen att göra det man vill är ofta en mäktig upplevelse utifrån vad klienten 

berättar för henne. Av detta kan man säga att det blir ett anknytningsbeteende. Genom många 

små handlingar kan du skapa en relation med hästen som är starkare än de relationer du skapar 

med människor, för människor kan spela roller och ljuga, de kan svika. Hon säger:  
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”Ja den är äkta och det är vad jag tror förstår du gör att det här jobbet att jag växer samman med 

hästen det är bland det mest underbara som finns. För det är äkthet rakt igenom”. 

Då starka band och relationer skapas mellan klient och häst är det också viktigt att komma 

ihåg att arbeta med separation. Ju starkare relation klienten har med hästen, desto viktigare är 

det att arbeta med separationen. Intervjuperson 3 berättar att hästar inte tänker utan agerar 

utifrån en känsla; därav blir det en äkthet i relationen. Hästen sviker inte på det sätt som 

människor kan göra genom att ljuga eller spela roller utan bekräftar människan för den hon är. 

När hästen används i arbetet går det på olika sätt att stärka relationen mellan klient och häst. 

Alla intervjupersoner framhäver just det här att det är en direkt upplevelse; att hästen ger 

feedback direkt, och då kan behandlaren vara med och prata om vad som händer.  

Alla personer vi har intervjuat är överens om att behandlaren alltid sitter på makten i 

möten med klienter. Intervjuperson 1 menar att, oavsett om det är myndighetsutövning eller ej, 

blir det behandlaren som innehar makten i alla möten. 

 ”Jag kan ha ett bra bemötande, ändå äger jag makten”.  

Hon menar att maktfördelningen är sned hur du än är som person. Intervjuperson 3 lyfter fram 

att behandlaren alltid har en maktposition och upplevs hela tiden ha rätten att tolka sanningen. 

Alla intervjupersoner har erfarenhet av att jobba med människor, både med häst och utan häst. 

De menar att den makt behandlaren har är svårare att undvika i samtalsrummet, som är inom 

fyra väggar där behandlare och klient ofta sitter mitt emot varandra, än när hästen och miljön 

runtom hästen används. Alla menar att maktskillnaden mellan behandlare och klient blir mindre 

när hästen används i arbetet. Intervjuperson 2 säger:  

”Ja, alltså när man ser på det helt allmänt så, att man av psykisk ohälsa behandlas innanför vita 

väggar jämför med att komma ut och vara i en annan verklighet där jag använder alla mina 

sinnen. Där jag kan göra vettiga saker som gör att någon annan överlever, bara att ge vatten till 

en häst till exempel, man får helt andra möjligheter”.  

 Intervjuperson 1 beskriver att makten förskjuts, den blir jämnare mellan behandlare och klient 

när hästen används. Genom att hon kan ”gömma” sig bakom hästen, prata över hästen eller bara 

lyssna på när klienten pratar med hästen skapas ett trepartsmöte där hästen är i fokus. inte 

behandlaren eller klienten. Behandlaren blir ett redskap som hjälper till, och det sker en 

utjämning av makten. Intervjuperson 3 förklarar att det traditionella samtalet, där behandlare 

och klient sitter mitt emot varandra, kan uppfattas hotfullt av klienten, ögonkontakt kan skapa 

en jobbig situation. Hon menar att i stallet har behandlare och klient en uppgift att lösa 

tillsammans och går där bredvid varandra istället för att behandlaren leder. Hon säger:  
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”Ja i stallet är vi ju alla liksom lika”.  Om vi står där två personer och mockar en lösdrift till 

exempel, då är det ju svårt att säga; du är ledaren eller du är ledaren. Vi är av samma anledning 

just där och då, vi ska ta bort skiten, vi är jämlika här och nu. Det tror jag känns på något vis 

och det är det som blir så välgörande för relationen”. 

 Intervjuperson 4 menar också att hästen kan hjälpa till att jämna ut maktförhållanden mellan 

klient och behandlare eftersom fokus ligger på hästen. Det är fortfarande behandlaren som är 

den kunniga, men rollen blir mer stöttande och vägvisande på något sätt. 

5. 4 Hästen och miljön i arbetet 

Alla personer vi har intervjuat har beskrivit användandet av hästen och dess miljö i det 

terapeutiska och behandlande arbetet. De har framförallt berättat om hästens förmåga att 

påverka klienten att kunna vara här och nu. Intervjuperson 1 berättar att hästen alltid ger ett 

direkt kvitto på det du gör. Hästen bekräftar hela tiden, men den dömer inte eller värderar inte 

men ger alltid omedelbar respons; hästen speglar klientens känslor här och nu. När klienten är 

lugn och fokuserad får hen ett kvitto direkt från hästen, då sänker den huvudet och söker 

kontakt. Hon förklarade vidare att hantering av hästen handlar mycket om inre ledarskap; du 

ska veta vad du själv vill. Hästen frågar hela tiden vad den ska göra, och är klienten otydlig 

förstår den inte vad som förväntas av den. Det är viktigt att kunna be hästen, vara tydlig och lita 

på den, för hästen litar på klienten och de ska jobba med varandra och inte mot varandra. 

Intervjuperson 3 sa: 

”… om man får klart för sig hur hästar fungerar så kan man inte liksom misstro deras välvilja 

eller ambitionsnivå. Dom gör det inte för att vara snälla eller schyssta utan dom gör det för att 

dom vill göra det. Det är väl ett sätt att via hästen knyta ett ihop mig och klienten, hon kommer 

inte att lita på det jag säger men det hästen visar kan hon kanske tänka sig att lita på.” 

Intervjuperson 4 förklarade att hästar är väldigt sensibla djur som alltid är här och nu och 

som speglar känslorna från människorna runtomkring. Genom att vara närvarande och känna 

in hästen ser klienten själv hur hästen reagerar. Då kan behandlaren prata med klienten om den 

reaktion hästen ger och hur hästen engagerar sig i klienten. Då kan klienten lära sig att vara här 

och nu. Hon förklarar vidare att hästen dock inte kan hjälpa klienten att reglera sina känslor; 

det är behandlarens uppgift att prata om vad som händer och guida. Respondenten beskriver 

sedan hur hon kan se på hästen vad klienten har för sinnesstämning just nu. När klienten mår 

dåligt, är ledsen eller orolig söker hästen kontakt och lägger huvudet nära klientens axel och 

upplevs vilja vara nära. Vid en positiv sinnesstämning hos klienten är hästen inte så intresserad, 

och behandlaren tolkar det som att hästen ser att klienten klarar sig själv. Intervjuperson 1 sa: 
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”… de fungerar knappt i familjehemmet dom fungerar inte i skolan så kommer dom hit så 

fungerar dom alldeles utmärkt. Ja Totte blir rädd om du härjar runt och du vill ju inte att Totte 

ska bli rädd, nej, du tycker om Totte va, ja du tycker om Totte ja då ska du försöka med Totte, ja 

så får dom ju kvittot direkt från hästen …”. 

Intervjuperson 2 beskrev också hur klientens sinnesstämning kan förklaras med hjälp av 

hästen. Det går att se om hästen är stressad, men hästarna är väldigt tränade och trygga med 

behandlaren oavsett vad som händer. Hon förklarade att djuren förstår mycket bättre än vad vi 

människor gör även om det är svårt att se. Hon förklarade även hur klienter berättar att de kan 

känna att djuren känner in dem. Intervjupersonen berättade att klienterna hela tiden påverkas 

av djuren; genom att stå och hålla i pälsen kan en ångestattack rinna ut. Den tredje respondenten 

förklarade att hästarna hade exploderat och blivit vilda vid ett möte med två klienter som var 

nervösa. Hästar är känsliga för stress och märker av när klienter är stressade, även om det inte 

märks utåt. Detsamma gäller rädsla. Även om klienten inte vet själv att hen är rädd, speglas 

dessa känslor i hästen. Intervjuperson 4 sa: 

”Så att direkt att man kan överföra det som sker mellan hästen och klienten till det som är i 

vardagen och det sociala livet. Och så tvärt om, om man säger när klienten gör någonting så 

hästen reagerar negativt, hm såg du vad som hände, ja, är det så här det brukar bli för dig i det 

vanliga livet?” 

Alla respondenter beskrev även hur gynnande miljön med hästen kan vara för klienter. 

Intervjuperson 1 beskrev hur det går att använda hästen och hela miljön runtomkring för att 

skapa ett lugn hos klienten. Genom att ligga på hästens rygg och krama hästen kan klienten 

träna på att följa med i hästens andning, vilket är avslappnande.  Att vara ute, känna solen, titta 

på utsikten och sitta och fika i sommarhagen och bara njuta av att hästarna frustar och betar 

bredvid skapar också ett lugn.  Det rensar hjärnan att vara i stallet och exempelvis mocka; klient 

och behandlare kan småprata och röra sig på ett naturligt sätt. Intervjuperson 2 sa: 

”Där har vi också ett exempel på en flicka som blev svårt sjuk i depressioner i tolv-årsåldern 

och så, och hade åkt in och ut på BUP i flera år, och när hon var sexton år då kom hennes 

psykolog hit med henne och hennes föräldrar. Och där skrev föräldrarna ett brev, alltså att, 

redan efter första gången, när dom kom tillbaka till BUP, alltså hon hade varit inlagt i flera år på 

BUP, i två år låg hon helt inlagd, bältad säkert fem gånger i veckan. Men när dom hade vart här 

ute skrev föräldrarna att den glimten de såg i ögat kan ingen medicin ge.” 

”Och då, ja, då frågade jag henne efter mer än tre år, ja sista året låg hon inlagd på 

vuxenpsykiatrin, och bara så där, vad är det som gör att du vill fortsätta här? Jo, sa hon, för detta 
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är det enda stället där jag får lugn inombords. Där jag kan komma ihåg hur det var innan jag 

blev sjuk.” 

Intervjuperson 2 berättade att när klienten sitter på hästen och blir ledd i skogen - så kallad 

mindfulridning, promenader i skogen med öppna sinnen och lukta, titta och känna - får klienten 

ett helt annat perspektiv på livet, som att hen faktiskt är en del av den biologiska mångfalden 

och inte bara ser det sociala samhället. Hon berättade att det skapas en icke-verbal 

kommunikation som liknar föräldrar-barn kommunikationen. Intervjupersonen beskrev även 

hur kroppen stängs av under stress. Hon hade haft klienter som inte hört fåglarna på tio år eller 

som inte kunde känna sin kropp i avslappningen eller som har tappat luktsinnet. Hon förklarade 

att hjärnan kidnappar resten av kroppen i stress och fokuserar på överlevnad, något som vi delar 

med djuren och som inte går att tänka eller prata sig frisk ifrån, utan det måste få läka i lugn 

och ro. Hon menade även att hästunderstödd terapi är bra för människor som behöver komma 

ner i lugn och ro för ett bättre mående och det skapar en grund för fortsatt behandling, 

exempelvis KBT, som klienten inte tidigare varit redo att tillgodogöra sig. Hon påpekade att 

hela miljön med hästen skapar en helhet, ett sammanhang och en förståelse. Då kan man börja 

förstå sig själv. Intervjuperson 2 sa: 

”Men dom som har varit sjuka i sex-åtta år, där fick vi senast idag en som sa; Ja men jag, alltså 

min stressurinblåsa har helt plötsligt förändrats och blivit mycket bättre och det har vart sen, 

alltså tio år tillbaka.” 

Intervjuperson 3 berättade också hur det går att använda hästen för att skapa ett lugn hos 

klienten. Genom att först komma i kontakt med sig själv och hästen genom att exempelvis 

borsta hästen med långa, lugna rörelser och dra med handen skapas en fin kontakt. Behandlaren 

kan då uppmuntra klienten att stämma av med sig själv för att komma ner lite, tänka på att andas 

och stämma av med hästen. Behandlaren kan fråga klienten: hur tror du att hästen mår idag och 

vad förmedlar den? Hon berättade då att klienter har beskrivit att de måste kunna vara i nuet för 

att hålla kontakten med hästen; annars går hästen iväg och struntar i dem.  

Två av de intervjuade påpekade också vikten av ett evidensbaserat arbete. Intervjuperson 

3 berättade hur viktigt det var för henne att arbeta med hästunderstödda insatser samtidigt som 

hon kunde utge sig som professionell. För att lyckas med detta har hon skaffat sig den utbildning 

och kunskap hon behöver för att behålla den yrkesmässiga stoltheten, trots att hästunderstödda 

insatser hamnar i gränslandet för vad som är professionellt eller inte. Intervjuperson 4 berättade 

att det är viktigt att använda skattningar vid arbete med klienten för att det ska bli 

evidensbaserad praktik, vilket skapar en tyngd i metoden. 
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5. 6 Återhämtning, förändring och hälsofaktorer 

Samtliga av de personer som vi intervjuade framhöll de hälsofaktorer hästen kan bidra till 

och hur den kan vara delaktig i klientens återhämtning för att få en förändring. Intervjuperson 

1 berättade bland annat att flera hälsofaktorer kan stärkas hos klienten med hjälp av hästen. 

Dessa kan bland annat vara det psykiska och mentala måendet, självkänsla och det inre 

ledarskapet. Klienten får träna på att äga sin energi och vara följsam med hästen och att kunna 

ta med den känslan hem när hen lyckas. Klienten får också lära sig att äga sitt utrymme, sin 

integritet och säga ja och säga nej. Då kan hen också stå fast i sina beslut och våga stå för dem, 

hen lär sig att tro på sig själv. Intervjuperson 3 förklarade att klienterna kan lära sig att känna 

skillnaden mellan anspänning och avspänning. Intervjuperson 3 sa: 

”… nu har jag en tjej som inte riktigt jobbar på tillit och misstror människor och är jätte osäker 

och dålig självkänsla och självkännedom också för den delen. Så då försöker jag ta hjälp att ta 

hjälp av hästen för att fylla upp dom luckorna på något vis.” 

 Klienter som alltid är på helspänn känner en skillnad efter en stund i stallet. Hästen kan 

bidra till att klienten kommer mer i kontakt med sig själv, och hen får känna en anknytning och 

tillit till hästen. Trots att tiden med hästen bara är en kort stund kan klienterna dra paralleller 

till det övriga livet. De kan lära sig hur de fungerar som människor, vad som händer och 

känslorna som uppkommer går att känna igen någon annanstans. Hästen skapar alltså känslor 

som klienten kan ta med sig hem direkt, men känslor som hen har upplevt kan också komma 

fram senare. Intervjuperson 2 sa: 

”Men här är, det här gänget, det var en som trillade av en gång från hästen. ”Och hur gick det?”; 

och alltså dom tog hand om varandra, och i skolan så bara skrattar dom åt varandra och är 

taskiga liksom. Men det blev en tillåtande miljö. Som man tränar så det går över, inte bara i 

stunden utan det sprider sig.” 

Intervjuperson 3 sa: 

”Ångest, är det många som beskriver att de är aldrig ångestfria annat än den stunden dom är i 

stallet. Nyss avslutade jag en terapi som beskrev att enda gången hon var helt smärtfri i hela 

kroppen var när vi var i stallet. Och det höll i sig några timmar på kvällen sen också.” 

Intervjuperson 2 berättade att det även finns fysiska hälsofaktorer, där ridning hjälper 

klienten att bli motoriskt; starkare i kroppen det gäller för bland annat CP-skadade, 

trafikskadade och strokepatienter. Hon fortsatte med att förklara att hästen kan stärka den 

empatiska förmågan och möjligheten att knyta an och lära sig att lita på andra människor. 
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Intervjuperson 4 framhöll att arbete med hästen ofta innebär ett fysiskt tungt jobb och att vid 

ridning används hela kroppen. Hon betonar vikten av att röra på sig när man mår dåligt. Hon 

poängterar också att hästen kan hjälpa till att stärka klientens självförtroende. Självrespekten 

ökar samtidigt som en anknytning sker till hästen vilken är gynnande för klienter som aldrig 

känt en anknytning till någon förut eller för väldigt länge sedan. 

För att den hästunderstödda terapin ska vara framgångsrik för klienten, påpekade alla 

intervjupersoner, att det krävs intresse och nyfikenhet för hos klienten eller hos en anhörig. När 

ett intresse finns är hästen är utmärkt redskap för att skapa motivation att fortsätta sin 

behandling. Intervjuperson 2 menade bland annat att det är relationen mellan häst och klient 

som framförallt är motiverande för klienten, och det kan vara ett stöd till att våga testa nya 

saker. För barn som har svårt att sitta still och är röriga i skolan kan hästen skapa ett fokus och 

intresse. Genom att ta hand om hästen, borsta och berömma hästen kan barnet lära sig att 

fokusera och läsa av en annan individ och inte bara ha fokus på sig själv. Det är något som 

barnet får träna på och det tar tid, men det sprider sig även till den sociala omgivningen. 

Träningen med hästen är alltid rolig, vilket gör klienterna motiverade och resulterar i bättre 

behandlingsresultat. Det som är jobbigt blir istället roligt; den negativa spiralen vänds till det 

positiva, och det blir roligt och motiverande. Klienter längtar till sin behandling. 

Intervjuperson 4 påpekade också hur hästunderstödd terapi är en upplevelsebaserad 

metod. Det är en typ av beteendeaktivering som gör klienten mer aktiv, det skapar energi och 

klienten kan återfinna sin glädje igen. 

Något som hjälper till att motivera klienten är det positiva och tillåtande arbetssätt som 

skapas tillsammans med hästen. Intervjuperson 1 beskrev hur allt arbete sker på individnivå, 

och de jobbar endast med sådant som ger klienten framgång. Hon sa: 

”… jag ger aldrig negativ kritik. Jag jobbar aldrig liksom med det negativa utan jag jobbar 

enbart med det som är som har givit framgång …” 

 Hon berättade att det är viktigt att alltid lyfta och uppmuntra klienten för det som går bra, 

att använda sig av en positiv betingning och aldrig ge negativ kritik. För att göra det möjligt är 

det viktigt att behandlaren endast låter klienten göra saker som verkligen kommer att fungera; 

det är viktigt att klienten hela tiden lyckas. Hästarna hjälper även till med detta, att ge en ja-

känsla hos klienten. Intervjuperson 2 förklarade vikten av att bygga på det som är friskt hos 

klienten och att det inte går att bara fokusera på det som är sjukt. Där är ridning och hantering 

av hästen utmärkta aktiviteter som skapar utrymme att hela tiden lyfta och höja klienten när hen 

lär sig nya saker. Arbetet med hästen är tillåtande; när klienten gör fel är det lätt att visa, förklara 
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och göra om utan att kritisera. Även intervjuperson 3 beskrev att det är enkelt att lyfta klientens 

styrkor i arbetet med hästen. I alla aktiviteter med hästen går det att berömma klienten för hur 

hen samspelar med hästen. Intervjuperson 2 sa: 

”För han var ju smart alltså, men han hade ingen möjlighet att lära sig detta i skolmiljö. Så, det 

var kanske svaret. Att vända den negativa spiralen till den positiva, att längta till sin behandling, 

att se en helhet, ett sammanhang, alltså du får allt på en gång.” 
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6. Diskussion 

6. 1 Relationerna som uppstår 

Av det empiriska material framgick det från respondenterna att en god relation mellan 

behandlare och klient är viktig även inom hästunderstödda insatser. Alla intervjupersonerna 

uttryckte att det viktigaste i en god relation mellan klient och behandlare framförallt är en tillit, 

en god kommunikation och ett individanpassat arbete till varje klient. För att klienten ska skapa 

en tillit till behandlaren måste behandlaren kunna visa empati, ha förmåga att lyssna, samarbeta 

och vara ärlig, lyhörd och öppen. För att lyckas med ett individanpassat arbete måste 

behandlaren bland annat vara flexibel och tycka om att arbeta med människor som har en svår 

problematik.  

Det humanistiska synsättet bygger mycket på en god relation mellan klient och 

behandlare. En stor del av arbetssättet i den humanistiska praktiken bygger på behandlarens 

förhållningssätt mot klienten. Relationen mellan behandlare och klient ska byggas på tillit, 

äkthet och kongruens för att metoden ska vara framgångsrik. Behandlare ska ha en förmåga att 

se individens unika historia och problembild och ha kunskap att tillmötesgå detta utifrån ett 

arbetssätt som är format efter individen. Genom att vara tillmötesgående mot klienten, kunna 

lyssna, visa empati och vara en vän reduceras risken att vara styrande eller dömande mot 

klienten (Payne, 2015).  

I arbetet med hästen skapas ännu en relation, det vill säga relationen till hästen. Den 

relation som växer fram mellan häst och klient kan hjälpa behandlaren att bygga en god relation 

till klienten. Genom olika trygghetsövningar med hästen börjar relationen mellan klient och 

häst skapas, bland annat genom att umgås, känna värmen och den mjuka pälsen från hästen. Att 

träna med hästen och få den att göra det klienten ber om upplevs ofta som mäktigt. Att arbeta 

med hästen skapar ett anknytningsbeteende, och relationen med hästen upplevs som starkare 

och mer äkta än den relationen som finns mellan människor. Människor kan när som helst svika 

och ljuga medan hästens känslor och beteende alltid är sanna och bekräftar människan som den 

är.  

När klienten har skapat en god relation med hästen och en känsla av anknytning kan 

hästen hjälpa behandlaren att skapa en tillitsfull relation till klienten. Detta kan ske på flera sätt, 

bland annat genom att använda sig av trygghetsövningar med hästen. Genom att behandlaren 

förklarar hur väl och noga hen tar hand om sina djur och klienten ser hur hen behandlar sina 

hästar kan känslan av tillit sprida sig till klienten och en god relation skapas. Att klienten skapar 
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en god relation med hästen kan alltså vara gynnande för återhämtning. Om klienten har svårt 

att lita på människor och skapa en tillitsfull relation till behandlaren kanske klienten i alla fall 

kan lita på hästen. Hästen är alltid äkta, den är inte styrande eller dömande och kommer alltid 

att vara en vän; något som den humanistiska teorin värdesätter.  

Det humanistiska synsättet betonar vikten av en kongruent och jämställd relation. 

Behandlaren ska tillsammans med klienten arbeta på ett jämställt sätt med en kreativ metod för 

att undvika att ”hjälpa” och köra över klienten med känslan av att endast behandlaren har 

kunskap och kompetens att hitta en lösning (Payne, 2015). Detta går att relatera till det 

maktförhållande som skapas mellan behandlare och klient vilket det empiriska materialet visar 

men som hästen kan hjälpa till att jämna ut. Alla intervjupersoner berättar att det alltid finns en 

maktskillnad mellan behandlare och klient, där behandlaren alltid har makten över situationen. 

Oavsett bemötande är det alltid behandlaren som äger makten. Arbetet med hästen kan dock på 

olika sätt hjälpa till att jämna ut maktförhållandet mellan behandlare och klient. Ett möte 

innanför fyra väggar i ett behandlingsrum kan uppfattas som hotande. I arbete med hästen får 

klienten använda alla sina sinnen och får göra meningsfulla saker, vilket skapar andra 

möjligheter. Tillsammans med hästen skapas ett trepartsmöte där behandlaren medvetet kan 

”gömma” sig bakom hästen, lyssna när klienten pratar med hästen. Det finns inget behov av att 

ha ögonkontakt, vilket många klienter kan tycka är jobbigt. I arbetet med hästunderstödda 

insatser är hästen i fokus istället för klienten. Behandlare och klient har en uppgift som de ska 

lösa tillsammans. Detta innebär att, även om behandlaren är den kunniga, kan också hen göra 

fel ibland, vilket kan uppfattas som befriande för klienten ofta uppfattar sig underlägsen alla 

andra. Med hästen arbetar och samarbeta de bredvid varandra varigenom relationen och tilliten 

stärks. 

6. 2 Hästen och miljön i arbetet 

Det har framgått av det material som tagits fram att de delar som den humanistiska 

praktiken vill visa på också går att hitta i de hästunderstödda insatser som intervjupersonerna 

arbetar med. Bland annat beskriver intervjupersonerna att hästen kan hjälpa klienterna att på 

flera sätt vara här och nu. Eftersom hästen speglar de känslor som klienterna för tillfället 

uppvisar, oavsett om de är lugna eller hektiska, kan klienten lära sig att de måste reglera sina 

känslor och anpassa sina uttryck. Om de inte är fokuserade på hästen hela tiden och är stökiga 

i hästens närvaro kommer de tappa kontakten med hästen. Risken är att hästen blir rädd eller 

går iväg. Denna spegling är något som sker omedelbart, och hästen ger klienten ett direkt svar 

på hens beteende. Då kan behandlaren ta hand om situationen omedelbart och samtala med 
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klienten om vad det är som händer och även koppla till svårigheter som finns i det i övriga livet 

och relationer till andra. Detta kan leda till att klienten lär sig att hen måste befinna sig i nuet. 

Genom hästens omedelbara respons får klienten förståelse för varför det är viktigt att vara 

följsam i livet.  

Att hantera hästar handlar om att vara lugn och fokuserad samtidigt som hästen kräver att 

människor runtomkring visar ledarskap och vet vad de vill. Detta beror på att hästen hela tiden 

vill veta vad den ska göra, vad som förväntas av den; något som människan måste berätta för 

den. Hästen förstår inte otydlighet, och här kan klienten lära sig att ta beslut. Genom att lita på 

hästen och tillsammans arbeta med varandra kan klienten också vara trygg i de beslut hen måste 

ta. 

Detta resultat går att koppla till det humanistiska tankesättet som handlar om att stärka 

individens personliga utveckling. För att förstärka möjligheten att känna lycka och att utvecklas 

i livet är det viktigt att individen förstår hur hen fungerar i relation till andra människor och den 

helhet hen befinner sig i. Alla människor har också en egen förmåga att ha ett förnuftigt 

tankesätt och ta egna beslut. Behandlaren ska stötta klienten att hitta en balans mellan de inre, 

personliga erfarenheterna och de yttre, sociala erfarenheterna för att klienten ska lära sig att 

hitta en trygghet i de beslut hen måste fatta. Genom att lära sig att vara medveten i sin närvaro 

och vara i nuet blir det också lättare för individen att hitta en balans, se helheten i livet och vara 

följsam när förändringar sker. Ett sätt kan bland annat vara att använda sig av regelbundna 

fysiska aktiviteter för att finna en balans och lugn i sitt levnadssätt. Det humanistiska synsättet 

anser också att behandlingar som KBT är allt för avancerade (Payne, 2015).  

Här passar hästunderstödda insatser in på flera sätt. Att vara i stallet skapar en naturlig 

rörelse, bland annat genom att mocka, rida, vara ute och promenera i naturen. Hela miljön runt 

hästen bjuder in till aktiviteter samtidigt som det skapar ett lugn för klienten. Att umgås med 

hästen, krama, klappa och borsta leder till att klienten hittar en kontakt med sig själv och får ett 

helt annat perspektiv på sitt liv och kan koppla bort det sociala samhället som hen lever i. Att 

vara med hästen i dess miljö skapar ett lugn, en balans och ett sammanhang. En stressad 

människa som lever ett hektiskt eller avancerat liv behöver få läka i lugn och ro och kan då 

också hitta en balans i livet och förstå sin helhet. Genom att använda sig av hästunderstödda 

insatser kan klienten alltså finna en balans och en harmoni, vilket också kan göra det lättare för 

hen att ha nytta av en KBT behandling. 

Humanismen har dock kritiserats för att frångå det tryck på evidensbaserad praktik som 

idag är önskvärd i det sociala arbetet och istället sätta tillit till individens egen förmåga (Payne, 
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2015). Detta synsätt går ifrån det empiriska resultatet. Två av intervjupersonerna har betonat 

vikten av kunskap och kompetens för att säkerställa praktikens professionalitet och evidens då 

de vill behålla yrkesprofessionaliteten och skapa en tyngd i metoden. 

6. 3 Återhämtning, förändring och hälsofaktorer 

Ur det empiriska materialet har det framkommit att en stor del av hästunderstödda insatser 

handlar om att stärka klienten. Detta är något som även här går att relatera till den humanistiska 

teorin som handlar om att stärka människans personliga utveckling och hur individen fungerar 

i det sociala samspelet för att bygga en helhet, social struktur, mening och ett sammanhang i 

livet (Payne, 2015).  

 Respondenterna berättade hur insatsen framförallt är mentalt stärkande, på flera sätt. Det 

framkom bland annat att det finns en mängd olika hälsofaktorer som kan komma fram i arbetet 

med klient och häst. Klienten får träna på att hitta sitt inre ledarskap, att äga sin energi, sitt 

utrymme, integritet och våga säga ja och nej för att bygga upp självkänslan, självförtroendet 

och lära sig hur hen fungerar som människa. Då kan klienten också lära sig att stå fast i sina 

beslut och våga tro på sig själv. Intervjupersonerna berättade också hur det inte bara handlar 

om klienten ensam, utan arbetet med hästen går också att relatera till det sociala livet i övrigt. 

Hästen kan bland annat hjälpa klienten att stärka den empatiska förmågan, öka förmågan att 

skapa en anknytning och lita på andra människor. När klienten tar hand om hästen måste hen 

också hela tiden vara fokuserad på hästen klienter som endast ser sig själva kan lära sig att rikta 

sin tanke mot en annan individ. Allt detta kan leda till att klientens sociala samspel fungerar 

bättre och att hen lättare kan hitta mening och struktur i sin tillvaro. 

Den humanistiska praktiken grundar sig på de mänskliga rättigheterna och respekt för 

människan; den ska alltid bygga sin behandling utifrån den unika individen. Det terapeutiska 

arbetet syftar till att vara kreativt samtidigt som behandlaren ska se det positiva i klienten. 

Istället för att enbart se svårigheter ska behandlaren stötta klienten att vara kreativ i sina livsval 

när hen stöter på problem i livet (Payne, 2015). Respondenterna som intervjuades betonade 

vikten av att det måste finnas ett intresse eller nyfikenhet för att hästunderstödda insatser ska 

fungera. Detta är något som behandlaren alltid måste respektera, som är viktigt inom den 

humanistiska teorin för att stärka de mänskliga rättigheterna. Behandlingen med hästar är dock 

motiverande och kan vara en hjälp till att ge klienten mod att våga testa nya saker. Arbetet med 

hästen formas alltid efter klientens möjligheter och förmågor, och det är viktigt att alltid låta 

klienten lyckas. Det är en tillåtande miljö, som under alla omständigheter gör det enkelt att lyfta 

och höja klienten istället för att se problem. Blir det fel finns inget behov av kritik, utan det är 
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möjligt att visa och göra om tills det blir rätt. Det är en terapimetod som fokuserar på 

beteendeaktivering, som är rolig och positiv och där hästarna hjälper klienten att känna lycka. 

Det ger klienten en ja-känsla som motiverar till att fortsätta sin behandling och där klienten 

uppmuntras till att prova nya saker som kan hjälpa hen att vara kreativ i det sociala livet. 

6. 2 Jämförelse med tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att en god och tillitsfull relation mellan behandlare och klient 

många gånger är viktigare än metoden som används för att skapa en återhämtning hos klienten 

(Rökenes & Hanssen, 2016). Forskning visar också att det är lättare för klienten att skapa en 

relation med hästen då den aldrig dömer utan bekräftar dig för den du är. Den relation som 

klienten skapar med hästen kan då ge styrka och trygghet, som hjälper klienten att hitta en tillit 

hos andra människor. I hästens miljö och arbete med hästen och det ömsesidiga ansvaret till 

hästen skapades en känsla av gemenskap hos klient och personal. När personalen visade 

hästarna kärlek och respekt, kunde klienterna lättare skapa en tillit till personalen. I närvaro 

med hästen uppfattades relationen till behandlaren som respektfull och mindre strikt vilket 

minskade hierarkin dem emellan och gjorde det lättare att möjliggöra en bra relation mellan 

klient och behandlare. En bidragande faktor till detta kan ha varit att behandlaren inte alltid har 

alla svar, något som ger klienten en chans att få visa sin kunskap och lyckas. Då hästen ger 

omedelbar respons på de känslor som klienten visar kan behandlaren fånga upp dessa direkt 

och det blir lättare för klienten att vara här och nu. Arbetet med hästen skapar också samtal där 

det inte finns något behov av ögonkontakt, vilket många gånger förenklar samtal mellan 

behandlare och klient. Forskning visar också att den naturliga miljö som hästen befinner sig i 

kan hjälpa människor att slappna av, samtidigt som de positiva erfarenheterna med hästarna 

skapar motivation och ger möjlighet att lära sig nya egenskaper som kan vara stärkande i 

framtiden (Tuuvas, Carlsson & Norberg, 2017), (Carlsson, Nilsson Ranta & Traeen, 2014) & 

(Burgon, 2014). 

Vår studie visar att för att en relation ska kunna skapas mellan klient och häst måste 

klienten först och främst kunna vara här och nu för att hästen ska söka kontakt. Då hästen agerar 

utifrån en känsla och aldrig dömer upplevs relationen som äkta. Genom att umgås med hästen 

och göra olika övningar byggs en relation mellan häst och klient. Den anknytning som skapats 

till hästen kan sen hjälpa klienten att lita på andra människor. Resultatet visar även att en tillit 

till behandlaren skapas när behandlaren berättar och visar hur mån hen är om sina djur och hur 

väl hen tar hand om dem. Detta kan i sin tur hjälpa behandlaren att skapa en god relation med 
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klienten, något som den tidigare forskningen visar är mycket viktigt för att behandlingen ska 

vara lyckad.  

Vårt resultat visar också att hästen kan hjälpa till att jämna ut maktfördelningen, i likhet 

med vad Carlsson, Nilsson Ranta & Traeen, (2014) har kommit fram till i sin forskning. Med 

hästen skapas ett trepartsmöte och fokus ligger på hästen. Behandlaren har möjlighet att 

“gömma” sig bakom hästen och det går att samtala utan att ha ögonkontakt, något som hjälper 

klienten att prata. Arbetet med hästen leder till att behandlare och klient får möjlighet att arbeta 

tillsammans och samarbeta för att lösa en uppgift. Även i vår studie framkom det att 

behandlaren kan göra fel i arbetet med hästen, vilket kan uppfattas som befriande för klienten. 

Detta kan resultera i att maktfördelningen jämnas ut och relationen blir starkare. 

I studien framkom även att hästen ger omedelbar respons på de känslor som klienten 

visar. Detta kan behandlaren direkt fånga upp och kan då hjälpa klienten att hantera sina känslor. 

Då hästen behöver en tydlig ledare får klienten träna på att visa vad hen vill och stärka sitt 

självförtroende, självkänsla och självrespekt som kan vara gynnande i klientens utveckling och 

återhämtning.  

Vår studie visar att den miljö som hästen befinner sig i är en väsentlig del i arbetet med 

klientens återhämtning. Att vara utomhus i naturen hjälper klienten att använda alla sina sinnen 

och ger möjlighet att slappna av och släppa den sociala omgivning som klienten normalt 

befinner sig i, vilket även den tidigare forskningen tar upp. Miljön stärker klienten både psykiskt 

och fysiskt genom naturlig rörelse, vilket inte uppfattas från den tidigare forskningen. Resultatet 

i vår studie framhäver även vikten av att klienten har ett eget intresse för metoden för att den 

ska vara framgångsrik. Vår studie framhäver att det är en upplevelsebaserad metod och att hela 

hästens miljö kantas av positivitet. Det är en metod där klienten hela tiden får lära sig nya saker 

och det är lätt att lyckas och visa sin kunskap när behandlaren kanske inte alltid kan. Studien 

visar även att eftersom det är lätt att lyckas förenklar det möjligheten för behandlaren att hela 

tiden höja och lyfta klientens egenskaper, något som Burgons (2014) forskning också visar är 

viktigt för att få fram positiva erfarenheter hos klienter som exempelvis har haft en svår 

bakgrund. Då skapar hästen och dess miljö en motivation för klientens fortsatta behandling och 

återhämtning. 

Det finns studier som visar att det saknas tillräckligt med forskning för att metoden ska 

vara tillförlitlig. Det finns även studier som säger att den forskning som finns har flera 

metodologiska brister och det krävs mer randomiserad forskning innan metoden kan användas 

i samhället (Kendall et al., 2015) & (Anestis et al., 2014).  
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Vår studie visar att en önskan om mer forskning finns för att skapa en tyngd i metoden, 

samtidigt som det är väldigt viktigt att fler studier görs för att visa metodens effektivitet och 

för att säkerställa professionaliteten inom hästunderstödda insatser. 

6. 4 Studiens styrkor och svagheter 

Kritiker menar att det är omöjligt att generalisera kvalitativa resultat med få deltagare till 

andra miljöer. Även ett icke slumpmässigt urval försvårar också generaliseringen då de inte har 

valts ut slumpmässigt (Bryman, 2018). I studien ingår endast fyra intervjuer, på grund av de få 

deltagarna är det omöjligt att generalisera de resultat som kommer fram ur studien. Det ämnet 

studien handlar om är begränsat och endast få personer arbetar inom området. Därav har ett 

målstyrt, icke slumpmässigt urval använts på grund av svårigheten att hitta deltagare att 

intervjua inom ett rimligt reseavstånd. Av den här anledningen går det därför inte att 

generalisera resultatet då studien innehåller för få deltagare.  

Samtidigt skriver Bryman (2018) att en kritik som riktas mot kvalitativa undersökningar 

är att de är för subjektiva och impressionistiska, vilket betyder att de kvalitativa resultaten ofta 

skapas av de lösryckta uppfattningar som forskarna anser är betydelsefulla och av intresse. 

Detta på grund av att forskarna ofta börjar en undersökning på ett relativt öppet sätt och 

preciserar sina frågeställningar efter hand (Bryman, 2018). Även om kvalitativa undersökningar 

kan vara flexibla och öppna innebär det ändå att det kan finnas svårigheter. Det är svårt att 

replikera en kvalitativ undersökning då den ofta är ostrukturerad och även beroende av den 

initiativförmåga som forskaren besitter då forskaren är det viktigaste redskapet i en kvalitativ 

undersökning. Genom forskarens intresse väljs de saker ut som observeras och registreras i 

undersökningen (Bryman, 2018). Under undersökningens gång bearbetas syfte och 

frågeställningar och det upplevdes en viss svårighet med strukturen men valet av en kvalitativ 

forskning stärktes av en flexibilitet att kunna ändra under processen och därav få fylliga och 

ingående svar i intervjuerna. 

Styrkor som finns hos kvalitativ forskning handlar bland annat om en djupare förståelse 

och kunskap som hämtas från empirin. Forskaren strävar många gånger efter att skapa en nära 

relation med deltagarna för att kunna förstå deras sociala värld på ett likartat sätt. Detta 

förenklar för forskaren att kunna förstå de beteenden, värderingar och åsikter som deltagaren 

framför (Bryman, 2018). De deltagare som ingick i studien hade en stor vilja att framföra sina 

åsikter och erfarenheter. Genom en kvalitativ intervju skapades möjligheten att lyssna på 

mängder av erfarenheter och historier som gav oss mycket information till studien, något som 

inte hade varit möjligt vid en kvantitativ studie med exempelvis enkäter där främst entydig fakta 
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tas fram. Flera intervjupersoner har uttryckt att det har varit givande för dem att medverka i 

studien och prata om deras arbete med hästunderstödda insatser. Deltagarna tar upp att mer 

forskning behövs och var därför positiva till intervjuerna där de kunde föra fram sin verklighet. 

Under studiens gång har också författarnas handledare varit delaktig i de olika stegen i 

processen mot en färdig uppsats, något som stärker den färdiga uppsatsens kvalitet.  

 

6. 5 Slutsatser och förslag till framtida forskning 

Studien har kommit fram till att hästunderstödda insatser kan vara en bra metod för 

behandling av individer som lider av psykisk ohälsa. Resultatet visar att det är en metod som 

kan framhäva en god relation mellan behandlare och klient där den uppfattade makten från 

behandlaren kan minska. Hästen blir en motivation till återhämtning vid psykisk ohälsa, och 

små medel kan ha en stor effekt hos klienten. Studien visar att hästunderstödda insatser utgår 

ifrån en positiv betingning, där klienten har möjlighet att få goda erfarenheter och lära sig 

egenskaper som är stärkande för återhämtningen. Detta är något som är centralt inom det 

humanistiska perspektivet, där en god relation mellan klient och behandlare är i fokus. Genom 

att undvika att se problem hos individen ser behandlaren istället det positiva och kan arbeta med 

det. Hästunderstödda insatser har också visat sig vara en metod där det finns möjlighet att med 

hjälp av djur och natur, få läka från stress och psykisk ohälsa i lugn och ro.  

Hästunderstödda insatser är dock inte ett särskilt beforskat ämne i jämförelse med andra 

större behandlingsformer och det krävs mer forskning för att säkerställa en stark evidens. Det 

är däremot en metod som är svår att undersöka, då det finns många faktorer inom 

hästunderstödda insatser som kan påverka återhämtningen vid psykisk ohälsa. Det är 

komplicerat att mäta vad i insatsen som ger vilket resultat. Är det exempelvis hästen, 

behandlaren eller miljön som är den viktigaste delen i insatsen och varför i så fall? Det behövs 

mer ingående forskning som kan visa vilka faktorer eller vilka kombinationer i metoden som är 

viktiga och därav skapa en evidens som gör att hästunderstödda insatser kan jämföras med andra 

terapeutiska arbetsmetoder vid psykisk ohälsa. När mer kunskap finns kan användbarheten öka. 

Metoden blir mer lättillgänglig när exempelvis sjukvården får upp ögonen för att insatsen 

existerar och anser att den går att tillämpa. 
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Bilaga 1 – intervjuguide 

Syftet med studien är att undersöka behandlarens syn på hästens roll inom 

hästunderstödda insatser i arbetet med människor som lider av psykisk ohälsa. Studien 

fokuserar på att utreda om hästen kan påverka relationen mellan klient och behandlare samt 

huruvida hästen tillsamman med behandlare kan inverka på klientens återhämtning. 

Frågeställning: 

• På vilket sätt kan hästen förbättra/påverka relationen mellan behandlare och 

klient? 

• Hur kan maktbalansen mellan behandlare och klient påverkas i arbetet 

tillsammans med hästen? 

• Vilka faktorer finns i arbetet med hästen som skapar en möjlighet till 

återhämtning? 

 
Del 1 - inledning 

Kan du berätta lite om dig själv...?  

Hur gammal är du? 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat inom socialt arbete? 

Hur länge har du arbetat med hästunderstödda insatser? 

Har du något personligt intresse av hästar? 

Hur ser din personlige erfarenhet ut av hästar? 

Hur kom det sig att du började arbeta med hästunderstödda insatser? 

Del 2 - fakta 

Förklara hur en klient kommer i kontakt med dig? 

-Behövs remiss från läkare eller går det att söka behandlingen själv? 

Vilka aktörer samarbetar kring klienten när HuI används? 

Hur många sessioner behövs för att se en förändring i måendet hos en klient när hästen 

används som ett verktyg i behandlingen? 

Hur många träffar med klienten anser du behövs vid användandet av HUI 

Beskriv hur arbetet med HUI går till. 

Finns det en behandlingsplan? 

Hur kartlägger ni klientens mående? 
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Vad avgör om HuI ska användas i en behandling med en klient? 

Hur ser förhållandet ut mellan förfrågan och de platser ni har till förfogande? 

Vilken erfarenhet av behandlingsarbete har du? 

Vilka målgrupper tar du emot för behandling? 

Del 3 – relation 

Vilka faktorer anser du ska ingå i relationen mellan behandlare och klient 

Vad anser du att en bra relation mellan klient och behandlare innebär? 

Kan du förklara hur du använder hästen för att skapa en relation med din klient. 

Kan de ge exempel  

Är det någon skillnad mot att inte använda hästen i behandling? 

Berätta om vilka egenskaper hästen har som kan föra in jämlikhet och respekt i relationen 

mellan behandlare och klient 

Vilka hälsofaktorer ser du att hästen kan stärka hos klienten? 

Berätta om hur du uppfattar att klientens relation till hästen växer fram. 

Hur påverkar relationen mellan klient och häst klientens tillfriskande? 

Vad ser du händer i relationen mellan häst och klient? 

Fysiskt 

Känslomässigt 

Självkänsla, 

Självmedvetenhet 

Kan du förklara utmaningen med att se världen från en annan persons perspektiv, utan 

att du förlorar ditt eget? 

Hur kan hästen hjälpa dig som behandlare att lyfta klientens styrkor? 

Hur kan hästen hjälpa dig som behandlare att inge empati för klienten? 

Hur ser du att arbetet med hästen kan hjälpa klienten att samspela med sin sociala omgivning? 

Förklara några konkreta sätt där man jobbar med detta 

Hur kan hästen vara ett verktyg för dig när det gäller arbetet med att balansera prestation och 

krav hos en klient? 

Kan du ge exempel 

Del 4 – maktbalans 

Förklara den maktasymetri som du anser finns generellt i rollerna behandlare – klient? 

Hur ser du på den maktobalans som kan uppstå mellan klient och behandlare? 

Hur anser du att hästen kan fungera i arbetet med att jämna ut maktbalansen? 

Berätta hur hästen kan hjälpa dig att jämna ut maktbalansen i arbetet med klienten 
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Vilken egenskap hos hästen anser du vara den viktigaste i detta arbete? 

Förklara hur detta arbete går till 

Del 5 – känslomedvetenhet 

Berätta hur en klients sinnesstämning kan förklaras med hjälp av hästen 

Förklara hur du använder dig av hästen när det gäller arbetet med känslor hos klienten? 

- Berätta hur hästen kan hjälpa klienten att kontrollera sina känslor? 

Vilka egenskaper anser du hästen har som gör att klienten kan lära sig att befinna sig i nuet? 

Hur använder du hästen för att skapa ett lugn hos klienten? 

Vilka egenskaper har hästen som hjälper dig skapa trygghet hos klienten? 

Vilken egenskap anser du är till bäst hjälp i ditt arbete? 

Beskriv hur hästen kan hjälpa dig i arbetet att få en klient att se helheten i sitt liv. 

Har du något att tillägga? 
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Bilaga 2 – informationsbrev 

 

Information om en kvalitativ studie som handlar om hästunderstödda insatser hos 

människor som lider av psykisk ohälsa.  
Vi är två studenter som läser på socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna och som ska 

genomföra vårt examensarbete. Syftet med studien är att undersöka behandlarens syn på 

hästens roll inom hästunderstödda insatser i arbetet med människor som lider av psykisk 

ohälsa. Studien fokuserar på att utreda om hästen kan påverka relationen mellan klient och 

behandlare samt huruvida hästen tillsamman med behandlare kan inverka på klientens 

tillfrisknande. Den forskning som finns pekar på att hästunderstödda insatser har god effekt i 

arbetet med människor som lider av psykisk ohälsa. Tidigare forskning visar dock att mer 

forskning måste göras och därför är vår undersökning viktig.  

Deltagande 

Fyra personer kommer att ingå i undersökningen. Som krav har vi att dessa personer ska vara 

certifierade enligt OHI (Organisationen för hästunderstödda insatser), samt ha en 

högskoleutbildning. Vi ska använda oss av en semistrukturerad intervju där den tillfrågade får 

svara på frågor utifrån en intervjuguide. Intervjun tar ca en timme.  

Insamlat material 

Insamlat material kommer endast användas i forskningssyfte och resulterar i en uppsats. 

Intervjun kommer att spelas in och materialet är konfidentiell. Endast författare och eventuellt 

handledare kommer att ta del av inspelat material. Det inspelade materialet kommer att vara 

inlåst under bearbetningen. Det skriftliga materialet som finns på författarnas datorer är 

lösenordskyddat. Allt material kommer efter uppsatsen är färdig att raderas. Ditt deltagande i 

undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 

motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Dalarna. Vid intresse kommer färdig uppsats att mejlas till alla deltagare. 

Personuppgifter 

Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med 

examensarbetet. Som deltagare i undersökningen har du enligt Dataskyddsförordningen 

(GDPR) rätt att få information om hur dina personuppgifter kommer behandlas. Du har också 

rätt att ansöka om ett så kallat registerutdrag, samt att få eventuella fel rättade. Vid frågor om 

behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till Högskolans dataskyddsombud. 

Ytterligare information lämnas av 

nedanstående  

Falun 2020-02-04 

Handledare: 

Irving Palm 

irving.palm@soc.uu.se 

 

_____________________________ 

 

 

Studerande: 

Frida Johansson 

h17frijo@du.se 

0739648567 

 

________________________ 

 

Sandra Richardson 

h17sanri@du.se 

0702143432 

 

________________________ 
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Bilaga 3 – blankett för etisk egengranskning 
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Bilaga 4 – Samtyckesblankett 

 

Samtyckesblankett 
Tack för att du vill delta i studien ”Hästunderstödda insatser vid psykisk ohälsa”. Syftet med studien 

är att undersöka behandlarens syn på hästens roll inom hästunderstödda insatser i arbetet med 

människor som lider av psykisk ohälsa. Studien fokuserar på att utreda om hästen kan påverka 

relationen mellan klient och behandlare samt huruvida hästen tillsammans med behandlare kan inverka 

på klientens återhämtning. Före ditt deltagande behöver du lämna ditt samtycke för deltagande och 

behandling av eventuella personuppgifter Studien genomförs inom ramen för kursen [Kursens namn] 

på socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna  

Läs igenom blanketten noggrant och ge ditt medgivande genom att skriva under längst ned på sidan. 

Medgivande  
• Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur mitt deltagande kommer att 

gå till och den tid det förväntas ta i anspråk. 

• Jag har fått möjlighet att få mina frågor angående studien besvarade innan den påbörjas och vet vem 

jag ska vända mig till om jag har ytterligare frågor. 

• Jag deltar i denna studie helt frivilligt och har blivit informerad om varför jag har blivit tillfrågad och 

vad syftet med deltagandet är. 

• Jag är medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta mitt deltagande och 

återkalla mitt samtycke utan att jag behöver förklara varför. 

• Jag ger mitt medgivande till Högskolan Dalarna att behandla och lagra personuppgifter nödvändiga 

för att genomföra studien förutsatt att det görs i enlighet med bestämmelser i GDPR och PUL1.  

• Jag ger detta medgivande förutsatt att inga andra än de studenter och handledare som är knutna till 

studien kommer att ta del av det insamlade materialet och att materialet endast kommer att användas 

till studiens syfte.  

• Jag ger detta medgivande förutsatt att materialet från studien kommer att behandlas konfidentiellt i 

den meningen att mitt namn aldrig kommer att publiceras eller kopplas till enskilda utsagor. 

 

Ort / datum 

…………………………………… 

Namnteckning 

…………………………………… 

  

Namnförtydligande 

…………………………………… 

 

 
1 Alla uppgifter om dig som samlas in i studien är skyddade enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
samt General Data Protection Regulation (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Högskolan Dalarna. 
Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i 
studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att 
behandlingen av dina personuppgifter begränsas. För frågor om behandling av personuppgifter kan du kan 
även kontakta Högskolan Dalarnas dataskyddsombud Anders Forsman, e-post: dataskydd@du.se eller på 
telefon: 023-77 89 56. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in 
klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet 


