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Sammanfattning  
Bakgrund: Psykisk ohälsa är en folkhälsosjukdom i Sverige som ökat kraftigt de senaste tio åren med 
ökade sjukskrivningar och förskrivningar av antidepressiva läkemedel som följd. Hästunderstödda 
insatser (HUI) är en ickemedicinsk omvårdnadsåtgärd som till viss del används som komplement inom 
psykoterapi och psykosocial behandling. HUI kan i vissa kommuner förskrivas via Fysisk aktivitet på 
recept (FaR) men detta är i nuläget ej vedertaget i hela Sverige. Hästar har egenskaper som speglar 
människors känsloyttringar, detta har visat sig vara användbart inom psykoterapin.  
Syfte: Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av hästunderstödda insatser som 
omvårdnadsåtgärd vid psykisk ohälsa. Metod: Litteraturstudie baserad på åtta kvalitativa, vetenskapliga 
studier från databaserna Pubmed och Psycinfo. Studierna är granskade med granskningsmall för 
kvalitativa studier. Tematisk analys utfördes och gav tre teman samt åtta subteman.  
Resultat: Deltagarna i studierna beskrev erfarenheter som positiva känslor, relation till hästen samt 
personlig utveckling.  
Diskussion: Resultatets teman diskuteras utifrån vilka möjligheter och hinder som finns för att HUI ska 
kunna användas som icke medicinsk omvårdnadsåtgärd. 
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Inledning 

Den psykiska ohälsan ökar stadigt i Sverige och den största ökningen är relaterad till 

ångest, depression och olika utmattningssyndrom. De nationella riktlinjerna för 

behandling av depression och ångestsyndrom säger att dessa i första hand ska behandlas 

med antidepressiva läkemedel samt någon form av psykologisk behandling 

(Socialstyrelsen, 2019a). Fokus i dagens hälso- och sjukvård ligger på diagnos och 

behandling, men anställda inom sjukvården behöver också ha tillgång till ickemedicinska 

omvårdnadsåtgärder (Möller & Wikström, 2014). Ett exempel på en sådan åtgärd är 

hästunderstödda insatser (HUI) som används som ett komplement till traditionell 

psykoterapi inom sjukvården. Svensk sjuksköterskeförening beskriver att god omvårdnad 

innebär att vården är personcentrerad, att patienten blir lyssnad på och vården utgår ifrån 

de problem och symtom som ohälsan orsakar i vardagen. Varje omvårdnadssituation är 

unik och sjuksköterskan måste använda sig av evidensbaserad omvårdnad. Därefter 

utifrån patientens önskemål och i samråd mellan patient och sjuksköterska väljs den 

åtgärd som med störst sannolikhet gör mest nytta och minst skada (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). För att öka sjuksköterskors möjlighet att möta patienters 

önskemål och öka patienters valmöjlighet gällande sin behandling kan det vara 

användbart att utforska ickemedicinska omvårdnadsåtgärder som HUI.  

Bakgrund 

Definition av psykisk ohälsa 

Att ha psykisk hälsa innefattar att ha psykiskt välbefinnande (Folkhälsomyndigheten, 

2019). Detta innebär att oftast känna sig utvilad och glad samt att ha ett intresse för sin 

omgivning. Ett mått på psykisk ohälsa är när en individ har nedsatt psykiskt 

välbefinnande. Det kännetecknas av att periodvis känna sig nedstämd, orolig och kanske 

ha sämre tro på sig själv (Folkhälsomyndigheten, 2019).  
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Det finns däremot ingen tydlig definition av vad begreppet psykisk ohälsa innefattar. 

Europakommissionen (2005) skriver att psykisk ohälsa inbegriper både lindriga psykiska 

hälsoproblem, svårigheter och nedsatt funktion relaterat till ångest och även 

diagnostiserbara sjukdomar som depression och schizofreni. Även Socialstyrelsen (2013) 

delar denna syn, de menar att psykiska besvär kan betraktas som en kris som är 

övergående. Att det är ett tillstånd där personen i varierande svårighetgrad visar tecken 

på psykisk obalans eller har symtom som nedstämdhet, oro, ångest och sömnsvårigheter. 

Psykisk ohälsa omfattar därmed både lindrigare besvär som kan vara övergående och 

allvarligare symtom som gör det möjligt att ställa en psykiatrisk diagnos.  

Psykisk ohälsa är en folksjukdom i Sverige som har ökat kraftigt det senaste årtiondet och 

den fortsätter att öka. Drygt 40 % av sjukskrivningarna beror på psykisk ohälsa främst i 

form av diagnoser som ångestsyndrom och depression (Socialstyrelsen, 2019a). Detta 

visar även statistik från Socialstyrelsen där det ses en kraftig ökning i förskrivning av 

antidepressiva läkemedel till befolkningen. Mellan 2010 - 2019 har förskrivningen ökat 

från 412 149 till 584 757 hos personer i åldersgruppen 20 - 59 år.  

Att lida av psykisk ohälsa behöver inte betyda total frånvaro av fysisk ohälsa, tvärtom är 

de båda starkt sammankopplade. Svensk sjuksköterskeförening (2014) skriver att 

vårdandet bör utgå ifrån ett holistiskt synsätt där kropp, psyke och själ är oupplösliga. 

Redan i slutet av 1800 - talet beskrev sjuksköterskan Florence Nightingale att människans 

kropp och själ hänger ihop och att en naturlig miljö har en positiv inverkan på patienters 

hälsa (Möller & Wikström, 2014). 

Hästunderstödda insatser 

Personer med psykisk ohälsa kommer i kontakt med naturlig miljö vid HUI. Metoden 

används som ett komplement till traditionell psykoterapi.  Terapisessionen sker utanför 

sjukvården och utförs i miljön där hästen vistas exempelvis i stallet eller ute i naturen. 

Hippokrates som levde i antikens Grekland beskrev redan då fördelarna med hästarnas 

läkekonst (Lerner, 2014).  

Hästar är flocklevande bytesdjur med väl utvecklade sinnen. Deras förmåga att läsa av 

varandra och sin omgivning är i det vilda nödvändigt för deras överlevnad. Hästar är 
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autentiska varelser som lever i nuet och inte låtsas vara något de inte är, de visar tydligt 

med sitt kroppsspråk vad de känner och tänker (Irwin, 2001). De är naturligt 

klaustrofobiska, lättskrämda och skeptiska till nya saker och deras känsla för att läsa av 

stämningar gör dem mycket känsliga för mänskliga känslor. Dessa egenskaper har visat 

sig användbara i kontakten mellan häst och människa. Forskning från Sveriges 

Lantbruksuniversitet visar att hästar uppfattar en människas omedvetna signaler, 

exempelvis om en människa känner sig nervös tillsammans med hästen så ökar även 

hästens puls (Keeling, Jonare & Lanneborn, 2009). Ytterligare forskning visar att hästar 

har samma typ av känsloregister som människor (Proops, Grounds, Smith & McComb, 

2018). Det betyder att de har förmågan att känna att en människa inte mår bra och genom 

sitt kroppsspråk ge tröst. Denna ordlösa och fysiska kommunikation beskrivs av många 

som icke-dömande, djup och uppriktig (Ehrensvärd Cardell & Martinelle, 2018). 

För personer som lider av psykisk ohälsa kan HUI användas som komplement inom 

psykoterapi och psykosocial behandling. Då är syftet att utveckla bättre självförståelse, 

kroppskännedom, välmående och självförtroende (Socialstyrelsen, 2019b). Psykologen 

Sven Forsling utförde ett experiment, The Frossarbo Therapeutic Model, där flickor som 

var omhändertagna enligt Lagen om vård av unga och bodde på ett låst ungdomshem var 

målgruppen. Forsling och flickorna som deltog beskrev att hästarna bidrog till att tillit 

uppstod i första hand mellan flickan och hästen. Tillsammans med hästen utökades den 

tilliten sedan till att även inkludera terapeuten. Det verkade som att flickorna var mer 

benägna att våga lita på en människa om hästen visade att den litade på människan. 

Tvångsvården gick ut på att flickorna skulle ta hand om ”sin” häst samtidigt som de gick 

en hästskötarutbildning under tiden de tvångsvårdades på den stängda gården. Flickorna 

upplevde att de fick bättre självförtroende och vården fokuserade på deras förmågor 

istället för att säkra upp utifrån deras tidigare tillkortakommanden (Forsling, 2014). 

Jormfeldt & Carlsson (2018) beskriver liknande fynd i sin litteraturstudie om HUI för 

personer med schizofreni. Framför allt visade resultatet att personerna i de analyserade 

studierna upplevde en ökad självkänsla men även ökad egenförmåga, självkännedom, 

ökad följsamhet, ökad njutning och glädje samt reducering av negativa symtom- och 
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våldsamt beteende. Trots de fynd som presenterades menar Jormfeldt & Carlsson (2018) 

att ytterligare forskning krävs inom området. 

Enligt Socialstyrelsen (2019b) finns det i nuläget inga kvalitetskrav på verksamheter eller 

utövare som erbjuder HUI. Det är oftast utövare som har en grundprofession som 

sjuksköterska, fysio-/ arbetsterapeut eller psykolog. I vissa kommuner finns dock krav på 

vidareutbildning för att få använda hästar i behandlingsarbete. Organisationen för 

hästunderstödda insatser (OHI) (2020) utfärdar certifikat för personer som arbetar med 

HUI. Deras medlemmar arbetar inom verksamheter som hälso- och sjukvård, psyko-

socialt arbete och skola. För att bli certifierad krävs yrkeskompetens inom den egna 

professionen, dokumenterad kunskap om säkerhet, ridning och hästar samt en 

vidareutbildning i att använda hästen inom pedagogik och terapi. Syftet med 

certifieringen är att öka kravet på professionell och etisk yrkesutövning, samt att värna 

om patientsäkerhet och djurskydd. Certifieringen bidrar till att kvalitetssäkra de personer 

som bedriver behandlande och pedagogiska verksamheter med hästar som assistenter 

(OHI, 2020). 

HUI finns tillgängligt via privata aktörer dit personer självständigt kan vända sig för att 

få behandling. Ett annat sätt att få tillgång till HUI är via hälso- och sjukvården genom 

recept på fysisk aktivitet (FaR), det är emellertid inte alla regioner som erbjuder HUI. 

FaR kan enligt Statens folkhälsoinstitut (2012) skrivas ut av legitimerad sjukvårdpersonal 

med kravet att denne har kunskap om följande: Patientens aktuella hälsoläge, hur fysisk 

aktivitet kan användas som prevention och behandling, personcentrerade samtal samt 

metoden FaR och dess lokala rutiner. Ett motiverande samtal inleder processen för att få 

kunskap om patientens förmåga, motivation och intressen. Detta patientcentrerade samtal 

föranleder ordinationen av FaR och val av aktivitet görs med hjälp av FYSS (Fysisk 

aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) en kunskapsbank om fysisk 

aktivitet och hälsa. Receptet är tidsbegränsat och uppföljning sker kontinuerligt, detta för 

att motivera och stötta patienten samt för att se om förändringar i ordinationen behöver 

utföras (Statens folkhälsoinstitut, 2012).  
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Personen i centrum 

Tidvattenmodellen är en omvårdnadsteori av Phil Barker (2001). Den bygger på 

människors uppfattning om det stöd de behöver för att kunna leva ett gott liv. Modellen 

fokuserar på personers återhämtning från psykisk ohälsa med grund i dennes egen 

uppfattning och berättelse. Barker definierar liksom Socialstyrelsen (2013) begreppet 

psykisk ohälsa som en kris snarare än sjukdom. Därför läggs stor vikt vid att det är 

personen som står i centrum istället för symtomen. Barker belyser behovet av nya 

tankesätt inom den psykiatriska vården och menar att de traditionella metoderna för att 

vårda personer med psykisk ohälsa skulle behöva ifrågasättas. Barker och Buchanan- 

Barker skiljer på begreppen psykiatrisk omvårdnad och hälsofrämjande själslig 

omvårdnad. Psykiatrisk omvårdnad handlar om människors sjukdomar och hur de kan 

botas medan den hälsofrämjande själsliga omvårdnaden fokuserar på hur människor kan 

leva konstruktivt, alltså utvecklas och hitta alternativa vägar för att lära sig hantera sina 

svårigheter (Barker, 2001).  

Det konstruktiva förhållningssättet som tidvattenmodellen tar upp påminner om det 

arbetssätt som används inom HUI. Ett exempel på detta och hur HUI fungerar i praktiken 

beskrivs av Andersson (2010) som en kombination av traditionella metoder i form av 

terapi med praktiska övningar tillsammans med hästar. Syftet med detta är att ge 

personerna verktyg för att hantera sina problem, möjlighet att träna på hantering av svåra 

situationer som kan uppstå i vardagen och nå en positiv förändring (Andersson, 2010). 

Med tanke på den ständigt ökande psykiska ohälsan hos Sveriges befolkning finns god 

relevans för en studie som undersöker personers erfarenheter av HUI. Detta skulle kunna 

leda till att vårdpersonal som tar del av studien får ytterligare kunskap om hur de kan 

erbjuda personer med psykisk ohälsa personcentrerade och icke medicinska 

omvårdnadsåtgärder. Därför avser denna studie att belysa patienters erfarenheter av att 

delta i HUI vid psykisk ohälsa. 

Syfte 

Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av hästunderstödda insatser som 

omvårdnadsåtgärd vid psykisk ohälsa 
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Metod 

Design 

Designen är en litteraturstudie baserad på kvalitativ, vetenskapligt publicerade studier. 

Kvalitativa studier används med fördel när studien syftar till att belysa personers 

upplevelser eller erfarenheter (Segesten, 2017).   

Sökvägar och Urval 

Enligt Östlundh (2017) bör sökprocessen göras i flera steg, till en början identifierades 

centrala begrepp utifrån syftet. Dessa översattes till engelska med flera synonymer för att 

få så stort antal träffar som möjligt. Sökorden var ”Erfarenheter”, ”Hästunderstödda 

insatser” och ”Psykisk ohälsa” med synonymer. En inledande pilotsökning gjordes i 

databasen Pubmed. Detta gjordes för att utforska ämnet, få en uppfattning om hur mycket 

material som fanns om HUI och för att kunna göra avgränsningar i området. Sökningen 

genomfördes med MESH termer och fritextsökning med inställningen Titel/ Abstract. I 

nästa steg genomfördes sökningar i databaserna PubMed och Psycinfo för att hitta 

vetenskapliga studier som svarade på syftet. Både blocksökningar och sökningar med 

fritext genomfördes för att få relevanta träffar. Sökorden delades upp och söktes enskilda 

och i olika kombinationer enligt boolesk sökteknik med operatorerna OR och AND. 

Begränsningar som användes vid sökningarna var fulltext, engelska och ålder 18 – 65, 

inga begränsningar behövde göras i årtal eftersom majoriteten av forskningen i ämnet är 

utförd de senaste tio åren. Inklusionskriterier var att studierna skulle beskriva personers 

erfarenheter av att få HUI vid psykisk ohälsa. Exklusionskriterier innefattade studier 

baserade på andras erfarenheter, studier som handlade om personer under arton år eller 

över 65 år samt studier som handlade om demens eller fysiska funktionsnedsättningar. 

För att hitta relevanta studier lästes titlarna i träfflistan. Sedan granskades ämnesorden för 

att få inblick i vad studien innehöll, vidare lästes inledning och abstract i de utvalda 

studierna.  

Sökningen som gav flest relevanta träffar gjordes i Psycinfo med sökorden Equine 

Assisted OR Equine Assisted Therapy OR Equine Assissted Psychotherapy OR Equine 
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Assisted Mental Health (Bilaga 1). Denna sökning med begränsningar likt ovan gav 62 

studier, titel, ämnesord och abstract lästes på alla. Kvarvarande utifrån inklusion- och 

exklusionskriterierna blev tio studier. 

Blocksökning i Pubmed på sökorden ”Erfarenheter”, ”Hästunderstödda insatser” och 

”Psykisk ohälsa” samt synonymer översatt till engelska och MESH termer gav 19 träffar 

(Bilaga 1). Titlar, ämnesord samt abstract lästes på alla 19, efter att dubbletter som 

förekom vid tidigare sökning i Psycinfo och studier som ansågs irrelevanta utifrån 

inklusions-och exklusionskriterier exkluderats återstod fem studier som svarade på syftet.  

Ytterligare en studie som valdes ut för granskning hittades först via OHI:s hemsida och 

söktes sedan upp på Psycinfo genom att söka på titeln. Totalt valdes 16 studier ut för 

granskning, elva från Psycinfo och fem från Pubmed.  

Granskning och Analys 

Valda studier lästes igenom flera gånger och granskades kritiskt genom att använda 

granskningsmall för kvalitativa studier (Blomqvist, Orrung Wallin & Beck, 2016). 

Slutligen valdes åtta studier ut som ingick i analysen. Resterande åtta studier 

exkluderades på grund av att de inte svarade på syftet, inte tillhörde relevant målgrupp, 

inte höll tillräcklig etisk kvalitet eller att metoden hade kvantitativa inslag (Friberg, 2017).  

Analysen av studierna gjordes i enlighet med Fribergs (2017) analysprocess i fem steg. 

Processen gick ut på att författarna läste igenom valt material flera gånger med fokus på 

resultatet. Studierna löstes sedan upp ifrån sin helhet och bärande infallsvinklar samt 

relevanta fynd identifierades. Vidare sammanfattades varje studies resultat enskilt. Delar 

som svarade på syftet fördes över till separat dokument där teman och subteman utifrån 

syftet skrevs ner. Likheter och skillnader identifierades och grupperades därefter i nya 

teman. Under analysprocessen återgick författarna till syftet regelbundet för att inte 

hamna på sidospår. De nya teman som bildats lästes igenom flera gånger och det 

reflekterades kontinuerligt om det var möjligt att presentera resultatet på ett annat sätt. 

Resultatet redovisades sedan i text utifrån de teman som skapades under analysen.  
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Författarna har under arbetsprocessen reflekterat kring sin förförståelse för att stärka 

kvaliteten på texten samt minska risken för att resultatet påverkats. För att ytterligare 

stärka kvaliteten har handledare och medstudenter som inte är insatta i ämnet vid flera 

tillfällen granskat texten och kommit med synpunkter under studiens gång (Friberg, 

2017).  

Figur 1.  

Etiska överväganden 

Enligt Sandman & Kjellström (2013) är det viktigt att en studie undersöker väsentliga 

områden som leder fram till värdefull kunskap för att den ska få kallas etisk. Att 

undersöka HUI som omvårdnadsåtgärd för personer med psykisk ohälsa är viktigt då den 

psykiska ohälsan ständigt ökar. Studier inom detta område skulle kunna leda till större 

kunskap hos sjukvårdspersonal som deltar i omvårdnaden av dessa personer. Nyttan med 

studien skulle kunna vara utökad möjlighet för sjuksköterskor att skriva ut HUI via FaR. 

Detta kan i sin tur ge minskade långtidssjukskrivningar som i nuläget är mycket 

kostsamma för samhället och plågsamma för personer som genomgår dem. Detta går i 

linje med göra-gott-principen som är en av de tre etiska principerna vid forskning, den 

handlar om att minimera risker, väga risk mot nytta samt skydda konfidentialitet 

(Sandman & Kjellström, 2013). För att uppnå god vetenskaplig kvalitet har vikt lagts på 

att granska etiska överväganden och förhållningssätt i de studier som användes, detta i 

enlighet med Sandman & Kjellström (2013). I tre av studierna framgår det inte tydligt att 

de är godkända av en etisk kommitté. Emellertid beskrivs etiska övervägande, och 

studierna är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Resterande material som använts i 

denna studie har blivit godkänt av en etisk kommitté i linje med principen respekt för 

personen som bygger på informerat samtycke och respekt för deltagarnas privatliv. 

Granskningsmallen som använts i denna studie innehåller ett avsnitt som behandlar etiska 
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överväganden i respektive studie. Enligt den tredje principen rättvisa bör sårbara 

personers rättigheter och välfärd skyddas, detta har författarna tagit i beaktande vid val 

av studiens metod och målgrupp (Sandman & Kjellström, 2013). 

Området som behandlas i denna studie är fortfarande förhållandevis outforskat. På grund 

av denna begränsning har författarna tagit beslutet att även inkludera studier som inte 

blivit godkända av etisk kommitté. Författarna anser att nyttan med att inkludera dessa 

studier trots att de inte är etiskt prövade överväger riskerna. Anledningen till att de 

inkluderades var att de svarade på syftet och gav resultatet en större genomslagskraft. 

Riskerna med att använda studier som inte är etiskt prövade är att det inte finns någon 

garanti att de är utförda på ett etiskt sätt.  

Förförståelse 

Innan arbetet påbörjades skrev båda författarna ner sin förförståelse om ämnet som valts. 

Enligt Birkler (2012) är det viktigt att vara medveten om sin förförståelse för att försöka 

undvika att påverka resultatet utifrån sin egen uppfattning. Samt att vara ödmjuk för att 

nå en ny förförståelse om resultatet inte bekräftar den förförståelse som fanns innan 

studien (Birkler, 2012). Författarna har båda hästar som personligt intresse och vår 

förförståelse och erfarenhet är att vistelse i nära anslutning till djur och natur är bra för 

hälsan. Vi tycker båda att det hjälper oss på ett avstressande och lugnande vis att vara i 

närheten av hästar med allt vad det innebär. Vi har inte någon djupare kunskap eller några 

erfarenheter av HUI som behandling, men anser att det är intressant att undersöka 

personers erfarenheter av HUI som en del av behandlingen vid psykisk ohälsa. Vi tror att 

personer med psykisk ohälsa ofta är missnöjda med den vård som finns att tillgå och vi 

upplever att behandlingen de erbjuds till stor del består av medicinering. Vi tror däremot 

inte att det är en passande metod för alla personer med psykisk ohälsa eftersom vi tror att 

de som inte tycker om hästar eller är rädda skulle ha svårigheter att fullfölja och se nyttan 

med HUI. På grund av den ökande psykiska ohälsan tycker vi att det är relevant att 

uppmärksamma ickemedicinska omvårdnadsåtgärder. De kan användas som ett 

komplement till medicinsk behandling eller för att användas enskilt beroende på 

personens behov. Alla personer med psykisk ohälsa vill kanske inte ta läkemedel utan 
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önskar alternativa behandlingssätt. Ickemedicinska omvårdnadsåtgärder behövs för att 

minska belastningen på sjukvården och på lång sikt minska lidande och öka 

välbefinnande hos personer med psykisk ohälsa. För oss som blivande sjuksköterskor 

skulle kunskapen kunna bidra till att vi i framtiden kan erbjuda en mer varierad och 

personcentrerad vård.  

Resultat 

Resultatet baseras på åtta vetenskapliga studier med sammanlagt 52 deltagare. Studierna 

utfördes i USA (2), Kanada (3), Storbritannien (1) och Norge (2). De studier som valdes 

ut har olika kontexter både i förhållande till land, målgrupp och vårdmiljö. I studierna 

deltog personer med drogmissbruk, psykiatriska diagnoser, stress & ångestsymtom, 

ätstörningar, traumaupplevelse, upplevelse av våld i nära relationer   och fängelseinterner 

med drogproblematik. Gemensam nämnare var att alla deltagare led av psykisk ohälsa i 

någon form. Resultatet presenteras i sin helhet nedan i tre teman; Positiva känslor, 

Relationen till hästen samt Personlig utveckling, med tillhörande subteman (se figur 2).  
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Positiva känslor 

I åtta av studierna beskrev deltagarna erfarenheter av en eller flera positiva känslor av 

HUI. Under detta tema fanns tre subteman; Glädje, stress- och ångestreducering samt 

ökad avslappning (Bizub, Joy & Davidson, 2003; Corring, Lundberg & Rudnick, 2011; 

Johansen, Arfwedson Wang & Binder, 2016; Kern-Godal, Brenna, Kogstad, Arnevik & 

Ravndal, 2016; Robinson-Edwards, Kewley, Riley & Fisher, 2019; Schroeder, Stroud, 

Sherwood & Udell, 2018; Sharpe, 2014; Yorke, Adams & Coady, 2015).  

Glädje 

I fyra artiklar beskriver personerna känsla av glädje i övningar tillsammans med hästen 

(Corring et al., 2011; Johansen et al., 2016; Kern-Godal et al., 2016 & Sharpe, 2013). En 

deltagare beskrev att hon aldrig brukade känna glädjekänslor men när hon i en övning 

med hästen lyckades få hästen att göra som hon ville så kände hon en känsla av glädje i 

bröstet (Johansen et al., 2016). En annan artikel tar upp att alla åtta deltagarna i studien 

uttryckte att glädje var en stor del i interaktionen med hästarna. En deltagare sa;  

”In the beginning, it’s happiness. Very positive. At the same time it kind of makes 

me forget everything. Actually, it’s crazy [pause] because you can compare it to 

drugs.” (Kern-Godal et al, 2016, s. 6). 

 I studien av Sharpe (2013) beskriver en av deltagarna att tiden tillsammans med hästen 

genomsyrades av positiva och kraftfulla känslor. Alla deltagare i Corring et al (2011) 

studie uttryckte att de kände glädje och uppskattade tiden de medverkade i programmet 

med hästarna. 

Stress- och ångestreducering 

I fyra studier beskrev deltagarna minskad stress och ångest i samband med 

terapisessionerna (Corring et al., 2011; Johansen et al., 2016; Robinson-Edwards et al., 

2019 & Kern-Godal et al., 2016). Bara att vistas nära hästarna eller att ta en ridtur gav 

minskad känsla av stress. En deltagare med schizofreni i Corring et al (2011) studie 

uttryckte känslan av minskad stress och hallucinationer;  
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My stresses were gone… and the hallucinations are almost gone. I don’t remember 

any of those for hours… I think just the whole experience of it, it was just an 

awesome experience really, really with the horse… I was free of psychosis for four 

hours afterwards, that’s a big deal. (Corring et al, 2011, s. 123) 

I Robinson-Edwards, et al (2019) studie om fängelseinterners erfarenheter av HUI 

beskrev flera deltagare att de lärde sig sätt att hantera sin stress och ångest som de även 

kunde använda sig av i framtida situationer. I samma studie uppgav två av fem interner 

som deltog i programmet att de inte upplevde någon stress-och ångestreducering i 

samband med behandlingen.  

Ökad avslappning  

I fem studier visade resultaten att deltagarna upplevde lugn och avslappning när de 

umgicks med hästarna (Bizub et al., 2003; Robinson-Edwards et al., 2019; Kern-Godal 

et al., 2016; Sharpe., 2014; Corring et al., 2011 & Johansen et al., 2016). Både Corring, 

et al (2011) & Sharpe (2014) tar upp deltagarnas känsla av lugn och möjligheten att kunna 

slappna av, något deltagarna haft svårigheter med under en längre tid innan terapin ägde 

rum. Även Johansen et al (2016) beskriver att deltagarna var tvungna att slappna av och 

andas lugnt för att lugna hästen. Det gav deltagarna insikt om att när de var uppjagade 

och försökte forcera hästen blev hästen likadan. 

En deltagare i studien av Kern-Godal, et al (2016) beskrev effekten av HUI som lika 

effektiv som lugnande läkemedel; 

The horses mean a lot to me, because, in a way they are the reason that i don’t get 

anxious. I’ve been on tranquilizers, [name of medication] and different stuff when 

I was here last time. But to be with the horses makes you just as calm. In a better 

way. (Kern- Godal et al, 2016, s. 7) 

En deltagare i studien av Robinson-Edwards et al (2019) beskrev hur hen upplevde det 

avslappnande att bara vara nära hästen och stryka den över pälsen eller ge den ett äpple. 
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Bizub et al (2003) beskrev i sin studie att deltagarna lärde sig att slappna av och att 

effekten höll i sig även efter att de kommit hem, då de kände sig lugna och hade lättare 

att sova. 

Relationen till hästen 

I åtta studier pratade deltagarna om relationen till hästen som en av de viktigaste 

aspekterna i terapin (Bizub et al., 2003; Corring et al., 2011; Robinson-Edwards et al., 

2019; Kern-Godal et al., 2016; Yorke et al., 2015; Johansen et al., 2016; Schroeder et al., 

2018 & Sharpe., 2014).  De subteman som identifierades var partnerskap, att få vara sig 

själv samt att vara här och nu. 

Partnerskap 

Sex studier tog upp deltagarnas erfarenheter av att ha en speciell relation till hästen, en 

typ av partnerskap, vänskap eller band som var lättare att relatera till än deras mänskliga 

relationer (Bizub et al., 2003; Corring et al., 2011; Sharpe., 2016; Robinson-Edwards et 

al., 2019; Kern-Godal et al., 2016 & Yorke et al., 2015). I Robinson-Edwards et al (2019) 

studie uppgav däremot två av fem deltagare att de inte upplevde något partnerskap med 

hästen i samband med behandlingen.  

 Känslan av partnerskap visade sig ofta i sammanhang som gick ut på att utföra en uppgift 

tillsammans. York, et al (2015) beskrev att uppgifterna krävde samarbete och 

kommunikation med betoning på ett jämlikt förhållande samt ömsesidig respekt. 

Deltagarna uppgav att känslan av intimitet med hästen gav dem stöd på deras väg mot 

återhämtning (York et al., 2015). En deltagare i Sharpes (2014) studie beskriver känslan 

av att vara ett med hästen under den första ridturen. Detta beskrivs även av en deltagare i 

studien av Corring et al (2011); 

”I think because, for a few minutes, when we´re doning the posting trot there, some 

kind of magic happens, when you´re doing the, you and the horse are one.” (Corring 

et al, 2011, s. 123). 

Bizub et al (2003) beskriver hur deltagarna och hästarna knöt an till varandra och skapade 

starka band. Deltagarna beskrev det som ovillkorlig kärlek, under veckorna som gick 
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utvecklades relationen och i slutet av programmet hade deltagarna och deras hästar blivit 

ett team. 

Att få vara sig själv 

Deltagarna i fyra studier beskrev att tillsammans med hästen kunde de vara sig själva. 

Studierna tog upp att deltagarna upplevde att hästen inte var dömande, att den förstod, 

accepterade och gav gensvar. Till skillnad från människor så har hästen ingen baktanke, 

den är alltid äkta och den försöker inte analysera dig (Robinson-Edwards et al., 2019; 

Schroeder et al., 2018; Kern-Godal et al., 2016 & Yorke et al., 2015). Deltagarna beskrev 

att tillsammans med hästen kunde de släppa ut känslorna och att hästen förstod hur de 

mådde genom att läsa deras beteende (Kern-Godal et al., 2016 & Yorke et al., 2015): 

I can remember standing with my arms around [her horse], and crying on her 

shoulder, litteraly tears running down on to her fur, and it was like her saying ”it’s 

okay, you can tell me your story… I won’t tell anyone else there were tears in your 

eyes”. You just kind of get it [emotion] out and they seems so accepting of it. (Yorke 

et al, 2015, s. 23) 

Att vara här och nu 

I fyra studier (Kern-Godal et al., 2016; Johansen et al., 2016; Sharpe., 2014 & Yorke et 

al., 2015) beskrev deltagarna erfarenheter av att vara här och nu. Deltagarnas erfarenheter 

av HUI var att de tog bort fokus från sig själva och var tvungna att fokusera på något 

annat, de beskrev även en ökad känsla av sinnesnärvaro. Flera deltagare betonade att det 

i arbetet med hästen krävdes att vara fokuserad och närvarande hela tiden och att de 

därmed inte behövde tänka på sina egna problem (Sharpe., 2014; York, et al., 2015; Kern-

Godal, et al., 2016).  

Personlig utveckling 

I åtta av studierna beskrev deltagarna att de genom HUI utvecklat kännedom om sig själva 

samt olika strategier som hjälpte dem i sin personliga utveckling och att hantera sin 

psykiska ohälsa (Robinson-Edwards et al., 2019; Bizub et al., 2003; Sharpe., 2014; 

Johansen et al., 2016; Kern-Godal et al., 2016; Yorke et al., 2015; Schroeder et al., 2018 
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& Corring et al., 2011). Två subteman identifierades Självförtroende samt Att lära känna 

sig själv. 

Självförtroende 

I fyra studier beskrev deltagarna hur övningarna med hästarna bidrog till att öka deras 

självförtroende och känsla av självständighet (Robinson-Edwards et al., 2019; Bizub et 

al., 2003; Sharpe., 2014 & Corring et al., 2011).  

Robinson – Edwards et al (2019) beskrev deltagarna erfarenheter av att få lära sig vara 

bestämda mot hästarna och hur svaret från hästarna genererade ett självförtroende som de 

kunde ta med sig ut i sitt vardagliga liv. Alla deltagarna beskrev i samma studie, känslan 

av att ha presterat något viktigt efter att ha spenderat tid med hästarna. Tre av fem 

deltagare skapade en relation till hästarna och uttryckte en känsla av att vara kapabla, att 

ha kontroll och en känsla av att vara omtyckta. Dessa känslor bidrog till att deras 

självförtroende och självkänsla ökade. Två av deltagarna i denna studie uppgav att de inte 

upplevde ökat självförtroende och självständighet.  

I’ve come through the gate so something triggered the memory in this horse over 

the space of three days that the horse likes me you know what I mean an although 

everyone is over there it’s come straight over to me over here so I just felt like yeah, 

a sense of pride and a sense of achievement and I felt good you know what I mean. 

(Robinson-Edwards et al, 2019, s.118) 

Att lära känna sig själv 

Genomgående i sju studier (Johansen et al., 2016; Schroeder et al., 2018; Kern-Godal et 

al., 2016; Robinson-Edwards et al., 2019; Sharpe., 2014; Bizub et al., 2003 & Yorke et 

al., 2015) var att deltagarna upplevde ökad självmedvetenhet såsom förbättrad 

kroppskännedom och ökad medvetenhet om sina känslor och beteenden. I två av studierna 

beskrev deltagarna förbättrade beteenden som att lära sig sätta gränser, be om hjälp, 

förbättrad kommunikationsförmåga, ökat tålamod och att ha blivit bättre på att hantera 

förändringar i vardagen (Johansen et al., 2016 & Schroeder et al., 2018). I en av studierna 
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(Yorke et al., 2015) berättade två deltagare att HUI och hästarna bidrog till att de kunde 

hitta tillbaka till sig själva.  

Deltagarna i fem studier beskrev hur de lärde sig hantera olika känslor såsom rädsla och 

osäkerhet inför nya situationer, blyghet, frustration och att uttrycka sina känslor för sig 

själva och för andra. De fick lära sig att stanna kvar i den svåra situationen och möta 

känslorna i stället för att fly från dem (Kern-Godal et al., 2016; Sharpe., 2014; Robinson-

Edwards et al., 2019; Bizub et al., 2003 & Johansen et al., 2016). Bizub et al (2003) 

beskrev att deltagarna innan programmets början blev noggrant informerade om vad HUI 

innebar. Trots detta upplevde deltagarna nervositet och rädsla när de ställdes inför 

interaktionen med hästarna och den nya miljön i verkligheten. Många av deltagarna hade 

aldrig haft kontakt med hästar tidigare men trotsade sin rädsla och genomförde 

programmet. 

I Kern-Godal et al (2016) beskrev deltagarna hur hästarna verkade svara på deras 

beteende och känslor på ett sätt som gjorde det lättare för dem själva att förstå dem och i 

sin tur reglera dem. På samma sätt beskrev Robinson-Edwards (2019) att deltagarna efter 

interaktionen med hästarna utvecklade sätt att hantera utmaningar som de upplevde i 

fängelset och i kontakten med sina närstående. De lärde sig att prata om känslor samt att 

uttrycka dem på ett konstruktivt sätt. För vissa kunde det vara att hantera motgång och 

för andra kunde det handla om att tala om för sina närstående att de älskar dem. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att säkerställa studiens kvalitet är det grundläggande att ha ett kritiskt förhållningssätt 

till det egna arbetet och att diskutera det. Det är även av vikt att lyfta fram både styrkor 

och svagheter för att ytterligare öka trovärdigheten. I denna studie diskuteras metoden 

utifrån trovärdighetsbegreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och 

överförbarhet (Shenton, 2004). 
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Tillförlitligheten syftar till att beskriva studiens trovärdighet och för att ta reda på om 

resultatet svarar på syftet (Shenton, 2004). Syftet med denna studie var att beskriva 

personers erfarenheter, därför valdes kvalitativ metod. Kvalitativ metod är passande för 

att beskriva personers erfarenheter, tillförlitligheten stärks då resultatet innehåller citat 

från deltagare.  Litteraturstudie som design lämpar sig väl när syftet är att få en förståelse 

för hur ett område är beforskat. Vidare stärks studiens tillförlitlighet av att relevanta 

databaser användes vid datainsamlingen samt att inklusions- och exklusionskriterier 

användes för att välja bort studier som inte svarade på syftet. Området som studerats är 

förhållandevis outforskat, därför ansågs det vara en fördel att utföra manuella sökningar. 

Författarna har sökt material genom hemsidor och även pratat med forskare som kunnat 

ge tips om relevanta studier (Östlundh, 2017). För att svara på syftet användes sökord 

som identifierats utifrån syftet, vilket styrker studiens tillförlitlighet. Styrka vid 

informationssökningen var att blocksökningar och sökningar på orden i olika 

kombinationer genomfördes i flera databaser. En svaghet med informationssökningarna 

var att en av studierna som användes i resultatet inte kom med när författarna sökte på 

valda sökord. Denna studie hittades först på hemsidan för OHI och söktes sedan fram i 

databasen Psycinfo genom att söka på titeln. Författarna har diskuterat varför en studie 

som var relevant inte hittats trots breda sökningar med valda sökord och dess synonymer. 

En anledning kan vara att författarna tidigt i processen beslutat att inte söka på ord som 

motsvarar ridning för att undvika studier som handlar om fysisk rehabilitering. I efterhand 

gjordes ytterligare en sökning med sökordet Therapeutic horseback riding för att bedöma 

hur resultatet hade kunnat påverkas. Sökningen resulterade emellertid i att endast en ny 

studie med relevans påträffades. Författarna anser inte att den hade påverkat resultatet 

eftersom deltagarna uppgav samma eller liknande erfarenheter som redan identifierats i 

flera studier. Vid kvalitativa studier kan tillförlitligheten styrkas genom att jämföra 

negativa och positiva fynd, vilket gjorts i denna studie (Shenton, 2004). Det fanns 

emellertid inte många negativa fynd att presentera från de studier som användes.  

Verifierbarheten syftar till mätnoggrannheten vid datainsamlingen (Shenton, 2004). För 

att mätnoggrannheten skulle bli så ackurat som möjligt användes relevanta databaser vid 

sökning av material till studien. Sökorden som användes har tydligt beskrivits i 
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sökscheman för att sökningen ska vara lätt att återskapa med samma resultat. För att 

styrka verifierbarheten ytterligare har materialet som använts i studien granskats med 

hjälp av en granskningsmall för kvalitativa studier (Blomqvist, Orrung Wallin & Beck, 

2016). Utifrån granskningen sammanställdes artikelöversikter för att få en överblick av 

studiernas kvalitet. Analysprocessen är tydligt beskriven i flera steg för att studien ska 

kunna göras om med ett liknande resultat. Enligt Shenton (2004) bör vikt läggas vid att 

försäkra att studiens fynd faktiskt är resultatet av personers erfarenheter vilket författarna 

noga övervägt i analysen som till stor del är baserad på citat från deltagare i de studier 

som granskats och analyserats. 

Enligt Shenton (2004) beror en studies pålitlighet på om resultatet är baserat på 

vetenskapliga studier och om det är oberoende av författarnas förförståelse. Pålitligheten 

beror även på hur väl beskriven metoden är och om studien skulle kunna göras om i 

samma kontext, med samma metod och samma målgrupp med liknande resultat som följd 

(Shenton, 2004). Författarnas förförståelse diskuterades, sammanfattades och 

presenterades i början av studien för att sedan löpande tas upp för reflektion under 

studiens gång. Detta för att begränsa dess påverkan på resultatet och för att styrka 

pålitligheten av studien (Henricson, 2017). En del av författarnas förförståelse var att HUI 

kanske inte passar alla människor om de är rädda för hästar eller inte tycker om hästar av 

andra skäl. Detta motbevisades delvis då flera deltagare uttryckte att de kände en rädsla 

inför hästarna inledningsvis men när de trotsade rädslan och fullföljde programmet kunde 

de se tydliga fördelar med- och känna sig hjälpta av HUI. Båda författarna deltog i 

analysen av allt material som ingick i studien, först enskilt för att få en helhet och sedan 

tillsammans för att identifiera teman och subteman. Detta stärker pålitligheten enligt 

Henricson (2017) men pålitligheten hade kunnat stärkas ytterligare om någon 

utomstående deltagit i analysen. Studien har även vid ett flertal tillfällen granskats kritiskt 

av både handledare och studiekamrater som kommit med synpunkter vilket stärker 

pålitligheten enligt Henricson (2017). 

Enligt Shenton (2004) bestäms överförbarheten utifrån om resultatet i studien är 

applicerbart på annan eller liknande kontext. Studierna utfördes i USA (2), Kanada (3), 

Storbritannien (1) och Norge (2) vilket styrker överförbarheten till dessa länder.  Eftersom 
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området i denna studie är relativt outforskat har författarna blivit tvungna att använda 

studier som varierar i målgrupp och kontext. Sammanlagt deltog 52 personer i de studier 

som användes. Deltagarna var både kvinnor och män med varierande bakgrund och 

diagnos. Det gemensamma för deltagarna var att de hade symtom av psykisk ohälsa i 

någon form. Att kontext och målgrupp är varierad skulle kunna ses som en svaghet 

eftersom resultatet kan vara svårt att generalisera till en specifik målgrupp. Det skulle 

likväl kunna ses som en styrka då resultatet i studien är applicerbart på många olika 

kontext och målgrupper.  

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva personers erfarenheter av hästunderstödda insatser som 

omvårdnadsåtgärd vid psykisk ohälsa. Resultatet i studien visade att deltagarnas 

erfarenheter av HUI handlade om positiva känslor, relationen till hästen och personlig 

utveckling. 

HUI framkallade positiva känslor hos deltagarna, en av dessa var glädje. För att känna 

välbefinnande och psykisk hälsa behöver människor uppleva bland annat glädje 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). Om personer med psykisk ohälsa kan erbjudas HUI 

skulle det kunna leda till att de känner glädje och positiva känslor under den period de får 

HUI. Detta bekräftar även Månius (2008) som beskriver hur kvinnors hälsa och 

välbefinnande påverkas genom samvaron med hästar. Kvinnorna i Månius (2008) studie 

uppgav att aktiviteter de utförde tillsammans med hästarna genererade glädjekänsla och 

lycka. Liknande fynd beskrivs i Johansen, Binder, Arfwedson Wang & Malt (2014) studie 

där glädjen av att vara med hästen stimulerade personerna att delta i aktiviteter och 

terapin. Eftersom HUI utförs i en annorlunda miljö skiljer det sig från vanlig terapi. 

Olikheterna kan medverka till att patienterna är mer benägna att fullfölja terapin. 

Resultatet visade att nästan alla deltagare upplevde HUI som roligt och värderade det som 

bättre än tidigare terapi. 

Relationen till hästen var en viktig del i terapin, erfarenheter som deltagarna berättade 

om var partnerskap, att få vara sig själv samt att vara här och nu. I många fall var det 

hästens egenskaper som bidrog till en stark relation mellan deltagare och häst. Detta 
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bekräftas av Burgon, Gammage & Hebden (2018) i en studie som handlar om unga 

personer. Den visade att relationen mellan hästen och människan var den viktigaste 

aspekten av terapin. Ungdomarna hade varit utsatta för olika sorters trauma under 

uppväxten som misshandel och negligering vilket gjorde att de hade svårt med relationer 

till människor. När de hade utvecklat en relation till hästen kunde den sedan utökas till 

att innefatta terapeuten och även andra människor. 

Att hästen har en viktig roll i terapin och behandlingen visar också forskning av Tuuvas, 

Carlsson & Norberg (2017). De har sammanställt intervjuer med fem personer som 

deltagit i The Frossarbo Therapeutic Model. Även om det var minst 15 år sedan 

deltagarna tvångsvårdades på stall Frossarbo, uppgav de att det var relationen till hästen 

som öppnade möjligheten för en positiv utveckling. Hästen var viktig bland annat för att 

den alltid var konstant, den skulle aldrig svika dem. Tuuvas et al (2017) visar på att HUI 

har en bestående kraft, som påminner personerna om konkreta situationer som de kan 

minnas även lång tid efter insatsen. 

Denna studie visar däremot att det fanns deltagare som inte kände partnerskap eller lugn, 

HUI passar således inte för alla. Det framgick inte i studierna varför dessa personer inte 

kände partnerskap eller lugn. Författarnas förförståelse innan denna studie var att HUI 

inte skulle passa personer som var rädda för hästarna, men denna förförståelse bekräftades 

inte. Tvärtom trotsade deltagarna sin rädsla inför den nya miljön och de stora djuren och 

genomförde HUI detta till trots. Det gav deltagarna tro på sig själv och bidrog till deras 

personliga utveckling. 

Personlig utveckling var det tredje temat i denna studie där deltagarnas erfarenheter var 

att de med hjälp av HUI utvecklade både en kroppslig och emotionell förståelse.  Detta 

hjälpte dem att bland annat förbättra kommunikation, tålamod samt kontrollera sina 

känslor. Detta bekräftas i Tuuvas et al (2017) studie vars resultat visar att deltagarna 

upplevde personlig utveckling. De utvecklade nya strategier för att hantera vardagen, ta 

ansvar samt bygga goda relationer. Även Johansen et al (2014) beskriver personlig 

utveckling hos deltagarna som beslutsamhet, tydligt kroppsspråk och att vara bestämd. 

Dessa förmågor utvecklades när deltagarna i olika övningar skulle få hästen att lyssna till 
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kommandon. För personer som hade problem med att sätta gränser kunde dessa övningar 

vara en hjälp i deras vardagliga relationer. 

I linje med Tidvattenmodellen (Barker, 2001) som bygger på människors förmåga att lära 

sig leva konstruktivt skulle HUI kunna erbjudas som ickemedicinsk omvårdnadsåtgärd. 

Detta för att ge personer med psykisk ohälsa verktyg att själva göra förändringar för att 

förbättra sin hälsa. Tidvattenmodellen utgår från ett personcentrerat perspektiv där 

makten att bestämma över vården ges till personen själv. Modellen baseras på tre 

dimensioner som är värld, själv och andra. Med värld menas att personen behöver bli 

förstådd, att få erfarenheter av ångest, sjukdom eller trauma bekräftade av andra. Med 

hjälp av HUI kan personer med psykisk ohälsa bli bekräftade av såväl människor som 

hästen. Många av deltagarna i denna studie hade erfarenheter av att de fick bekräftelse av 

hästen, det var okej att visa sina känslor tillsammans med den. Vissa deltagare uppgav 

dessutom att det var skönt att få bekräftelse från de andra deltagarna i gruppen. Att de 

förstod att de inte var ensamma i sin situation och kunde dela sina erfarenheter med 

gruppen, terapeuten och hästen. I dimensionen själv betonas personens behov av 

emotionell och fysisk säkerhet, vilken typ av stöd som är nödvändigt för att säkerställa 

och kompensera risken att skada sig själv eller andra. Många av deltagarna i studierna om 

HUI uppgav att de fick en känsla av trygghet. Både när de var tillsammans med hästen 

då de kände sig lugna och beskyddade. Även stallet och miljön runt omkring upplevdes 

som en trygg plats. HUI fokuserar också på deltagarnas förmågor och att våga utmana 

sina svårigheter. Många deltagare upplevde att de utvecklade personliga strategier som 

gjorde att de klarade av svårigheter i vardagen på ett bättre sätt. Dessa strategier var ofta 

användbara för att förbättra relationer till familj och närstående. Den tredje dimensionen 

andra betonar den sortens stöd och service som personen kan behöva för att fungera i det 

dagliga livet. Detta kan relateras till sjukvårdens roll som går ut på att anpassa vården 

efter vilka åtgärder personen behöver för att förbättra sin psykiska hälsa och klara av 

vardagen. I likhet med tidvattenmodellen beskriver Svensk sjuksköterskeförening (2014) 

att god omvårdnad innebär att vården är personcentrerad, att patienten blir lyssnad på och 

vården utgår ifrån de problem och symtom som ohälsan orsakar i vardagen.  
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Forskning som bidragit till denna studie innehåller stor bredd i förhållande till kön, 

diagnos, land samt vårderfarenhet. Detta indikerar att HUI skulle kunna användas i såväl 

primärvård som slutenvård och kanske även som förebyggande åtgärd i ett tidigt stadie. 

Med tanke på att den psykiska ohälsan har ökat och fortsätter att öka, kan det vara 

värdefullt att rusta alla sjuksköterskor med kunskap och erfarenheter av olika 

omvårdnadsåtgärder. Denna studie skulle kunna uppmärksamma HUI som en 

ickemedicinsk omvårdnadsåtgärd och ge sjuksköterskor större kunskap om alternativa 

åtgärder. Om HUI börjar användas mer frekvent skulle det kunna minska lidandet för 

personen samt minska kostnader för sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa. Enligt 

en kartläggning från Socialstyrelsen (2019a) får allt fler personer behandling för psykisk 

ohälsa, men trots det så fortsätter vårdköerna att öka. Störst är ökningen hos barn och 

unga och Socialstyrelsen menar att det är av största vikt att tidigt fånga upp och erbjuda 

behandling. Deras utredning visar också att ohälsan tenderar att bli långvarig. Den visade 

att 30% av de unga som diagnostiserats inom barn och ungdomspsykiatrin 10 år senare 

fortfarande var i behov av psykiatrisk vård och drygt hälften behandlades med läkemedel. 

Personerna som diagnostiserats med depression- och ångestsyndrom som unga hade 

svårare att etablera sig i arbets- och vuxenlivet. Var fjärde av dessa personer stod utanför 

arbetsmarknaden eller var beroende av ekonomiskt stöd. 

Författarna anser att HUI skulle kunna vara en användbar metod och menar att medicinsk 

behandling till framförallt barn och unga kanske inte är en långsiktig lösning. Ett problem 

kan vara att många tar sin medicin men av olika skäl kanske inte närvarar vid terapeutiska 

samtal. HUI skulle kunna locka fler att delta i terapin och kanske göra att personerna 

erhåller konkreta strategier som kan användas långsiktigt. Ett annat problem med 

läkemedel är att de ger biverkningar eller att vissa personer inte vill behandlas på detta 

sätt. 

Det finns hinder för sjuksköterskor att erbjuda HUI, det första är att personer med 

allergier kan ha svårt att delta i aktiviteter som innefattar pälsdjur.  Det andra är att 

tillgången är ojämnt fördelad över landet, det är väldigt olika beroende på var du bor och 

hur det används. I Skåne finns HUI på FaR (Statens folkhälsoinstitut, 2012) medan i 

Skellefteå används HUI i psykiatrin via verksamheten Passage (Andersson, 2010) och i 
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vissa län eller kommuner erbjuds det inte alls via sjukvården. En anledning att HUI inte 

erbjuds kan vara kostnaden, det är dyrt att köpa och hålla hästar för ändamålet. Frågan är 

om nyttan med HUI väger upp kostnaden. Det behöver utredas vem som ska vara ansvarig 

och stå för det ekonomiska. Samtidigt kostar sjukskrivningarna som beror på psykisk 

ohälsa samhället flera miljarder varje år samt lidande och ekonomiska besvär för 

individen. Om det hade funnits möjlighet att erbjuda HUI genom sjukvården skulle det 

kunna leda till att alla personer med psykisk ohälsa får möjlighet till vård på lika villkor. 

Detta i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2019:996), kapitel 3, 1 § som 

fastslår att ”Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor 

för hela befolkningen”.  

Slutsats 

Enligt erfarenheter från personer med psykisk ohälsa visar studien att HUI med fördel 

skulle kunna fungera som en ickemedicinsk omvårdnadsåtgärd. Denna studie kan bidra 

till att sjuksköterskor får ökad kunskap och förståelse för HUI och hur det kan bidra till 

god, personcentrerad omvårdnad utan risk för några biverkningar annat än att personen 

inte upplever någon förbättring. Forskningen kring HUI är emellertid bristfällig och 

behöver utökas. Kontrollgrupper saknas i nuläget i många studier om HUI. Därför skulle 

longitudinella studier med kontrollgrupp kunna påvisa HUI:s effekt ur ett längre 

tidsperspektiv för att sedan jämföras med andra metoder. Eftersom depression och ångest 

är ett ökande folkhälsoproblem i Sverige skulle det vara ett relevant område för framtida 

forskning. Ett intressant perspektiv för framtida forskning skulle vara att utforska effekten 

av HUI vid psykisk ohälsa i förhållande till annan djurterapi eller användning av HUI 

som förebyggande åtgärd och gärna med ungdomar som målgrupp. 
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Bilaga 1 

PsycINFO 2020-04-02 

Syftet är att beskriva patienters erfarenheter av hästunderstödda insatser som 

omvårdnadsåtgärd vid psykisk ohälsa. 

Sökning nr och 

namn 

Sökord  Antal 

träffar 

Relevanta 

artiklar  

1 – Hästunderstödda 

insatser 

Equine Assisted  

OR 

Equine Assisted Therapy 

OR 

Equine Assissted Psychotherapy 

OR 

Equine Assisted Mental Health 

308  

Begränsningar Sökning nr 1 och peer reviewed  166  

 English 158  

 Adulthood (18 years & old) OR Young 

adulthood (18-29 years) OR Middle Age (40 – 

64 years) OR Thirties (30 – 39 years) 

62 5 
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Databas: Pubmed 

Datum: 2020-03-09 

Syfte: Syftet är att beskriva patienters erfarenheter av hästunderstödda insatser som 

omvårdnadsåtgärd vid psykisk ohälsa 

 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1-Erfarenheter <Personal narrative> (MESH) OR <Qualitative> 

(Titel/Abstract) OR <Qualitative 

reasearch>(Titel/Abstract) OR <Interview> 

(Titel/Abstract) OR <Interviews>(Titel/Abstract) OR 

<Experience>(Titel/Abstract) OR 

<Experiences>(Titel/Abstract) OR 

<Perception>(Titel/Abstract) OR 

<Perseptions>(Titel/Abstract) OR 

<Attitude>(Titel/Abstract)  OR 

<Attitudes>(Titel/Abstract) 

1 425 047  

2-Hästunderstödda 

insatser 

 

<Equine-Assisted Therapy> (MESH) OR <Equine-

Assisted Thearpy>(Titel/Abstract) OR <Equine 

Assisted Intervention>(Titel/Abstract) OR <Equine 

Assisted Interventions>(Titel/Abstract) OR <Equine 

Assisted Activity>(Titel/Abstract) OR <Equine 

Assisted Activities>(Titel/Abstract) OR <Equine 

Assisted Therapy> (Titel/Abstract) OR <Equine 

Assisted Psycotherapy>(Titel/Abstract) 

308  

3-Psykisk ohälsa <Mental Health> (MESH) OR <Mental illness> 

(MESH) OR <Mental health>(Titel/Abstract) OR 

<Mental illness>(Titel/Abstract) OR <Psyciatric 

health>(Titel/Abstract) OR <psyciatric 

illness>(Titel/Abstract) 

1 318 486  

4 1 AND 2 AND 3 19  

Begränsningar Sökning nr 4+ <Fulltext> 19 3 
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Bilaga 2 

Artikelöversikt 
Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlings-metod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Ann L. Bizub, Ann Joy & Larry 

Davidson  

 

It´s like being in another world”: 

Demonstrating the Benefits of 

Therapeutic Horseback Riding 

for Individuals with Psychiatric 

Disability. 

 

USA, 2003 

Syftet var att 

demonstrera fördelarna 

med terapeutisk ridning 

för individer med 

psykisk 

funktionsnedsättning 

Bekvämlighetsurval.  

5 deltagare varav 3 män, 2 

kvinnor. Inklusionskriterier: vikt 

högst 81 kg, deltagare skulle vara 

frivilliga & tro sig kunna 

genomföra hela programmet.  

Exklusionkriterier: psykiatriska 

och fysiska kontraindikationer för 

ridning. 

 

Individuella, semistrukturerade 

intervjuer. 

Informationsträff 

organiserad av Fellowship 

place för deras 

medlemmar. Intresserade 

fick anmäla sig till 

programmet. 

 

Inspelade & 

transkriberade 

semistrukturerade 

intervjuer utförda av 

klinikens personal. 

 

Tematisk analys 

Deltagarna upplevde att 

de vågade trotsa sin 

rädsla, fick bättre tro på 

sig själva, lärde sig 

slappna av, ökad 

sinnesnärvaro & 

partnerskap med hästen 

Tillförlitlighet: Stärkt p.g.a. lämplig 

datainsamling, att resultatet svarade på 

syftet och att citat av deltagarna 

presenterades. 

Verifierbarhet: Stärkt p.g.a. väl 

beskriven metod. Sänkt p.g.a. otydligt 

beskriven analys & semistrukturerade 

intervjuer som försvårar replikering. 

Pålitlighet: Stärkt p.g.a. väl beskriven 

metod. Sänkt p.g.a. otydligt beskriven 

analys. 

Överförbarhet: Stärkt p.g.a. väl 

beskrivna deltagare & kontext. 

Deborah Corring, Erica Lundberg 

& Abraham Rudnick 

 

Therapeutic Horseback Riding 

for ACT Patients with 

Schizophrenia 

 

Kanada, 2011 

Syftet var att fastställa 

om ett terapeutiskt 

ridprogram kan vara en 

fördel för ACT 

patienter med 

schizofreni eller 

schizoaffektivt 

syndrom. 

Bekvämlighetsurval 

6 patienter 

Inklusionskriterier: Patienter i 

öppenvården i kontakt med ACT 

grupp, diagnostiserad med 

schizofreni eller schizoaffektivt 

syndrom 

Exklusionskriterier: allergi, 

neurologiska problem eller andra 

kroppsliga funktionshinder som 

kunde utgöra en risk och övervikt. 

Utvärdering av deltagares 

diagnoser m.h.a. SCID & GAF. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade 

intervjuer före & efter 

programmet.  

Inspelade, transkriberade 

och avidentifierande av 

deltagare. 

 

Tematisk analys 

Ridning för patienter 

med schizofreni och 

schizoaffektivt syndrom 

kan öka deras känsla av 

att ha roligt, utveckla en 

relation till hästen, öka 

självförtroende och 

självkänsla samt 

framkalla 

inlärningspotential från 

personal. 

Tillförlitlighet: Stärkt p.g.a. lämplig 

datainsamling, att resultatet svarar på 

syftet samt att citat från deltagare 

presenteras. 

Verifierbarhet: Sänkt p.g.a. Något 

oklar beskrivning av metod & analys 

samt semistrukturerade intervjuer som 

försvårar replikering. 

Pålitlighet: Stärks då studien 

diskuterats med andra forskare som 

inte är insatta i ämnet, deltagarna har 

fått ta del av resultatet. 

Överförbarhet: Sänkt p.g.a. 

bristfälligt beskriven kontext. Stärks 

p.g.a. väl beskrivna deltagare. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlings-metod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Siv G. Johansen, Catharina E. 

Arfwedson Wang & Per-Einar 

Binder 

 

Facilitating change in a client’s 

dysfunctional behavioural 

pattern with horse-aided 

psychotherapy. A case study. 

 

Norge, 2016 

Syftet var att beskriva hur 

terapeutisk interaktion 

med en häst har förmågan 

att möjliggöra arbete med 

relationsproblem för en 

klient med en bakgrund av 

missbrukande föräldrar 

och en svårt traumatisk 

barndom. 

 

Bekvämlighetsurval. 

Denna studie behandlar 1 

deltagare (kvinna) från en större 

studie. Hon rekryterades via 

psykiatrisk öppenvård. 

 

Semistrukturerade intervjuer. 

 

Filmad terapisession med hästen 

IPR (Interpersonal process 

recall) och filmad 

semistrukturerad intervju efter 

24 timmar med terapeuten som 

också var en av författarna. 

6 veckor senare tittade 

deltagaren och terapeuten på 

filmerna och gick igenom hur 

hon hanterade relationer i sitt liv 

just då. En tredje intervju ägde 

rum efter behandlingens slut för 

att höra deltagarens erfarenheter 

av helheten. 

 

Tematisk analys. 

 

Deltagaren blev 

medveten om sin kropp 

om sina känslor och 

lärde sig att sätta ord på 

dem. Hon lärde sig sätta 

gränser och att förändra 

sitt beteende. Hon lärde 

sig att hantera stress och 

upplevde glädje 

tillsammans med hästen. 

Tillförlitlighet: Stärkt p.g.a. att 

resultatet svarar på syftet samt att 

citat från deltagaren presenteras. 

Sänkt p.g.a. eventuell 

intressekonflikt, författaren är 

även terapeut och intervjuare. 

Verifierbarhet: Sänkt p.g.a. den 

ursprungliga studien ej är 

presenterad & semistrukturerade 

intervjuer som försvårar 

replikering. 

Pålitlighet: Stärkt p.g.a. att 

förförståelsen & begränsningar i 

studien gällande författaren 

diskuteras. 

Överförbarhet: Stärkt p.g.a. att 

deltagare & kontexten är väl 

beskriven. 
Ann Kern-Godal, Ida H. Brenna, 

Norunn Kogstad, Espen A. 

Arnevik & Edle Ravndal 

 

Contribution of the patient_horse 

relationship to substance use 

disorder treatment: Patients’ 

experiences. 

 

Norge, 2016 

Syftet var att utforska 

missbrukarpatienters 

erfarenheter av sitt 

förhållande med hästen 

och upplevelsen av dess 

bidrag till deras terapi. 

 

Ändamålsenligt urval samt 

snöbollsurval.  

8 deltagare valdes ut av 16 varav 

4 män & 4 kvinnor. Ålder: 20 - 

30 år, medelålder 25 år. 

Rekryterade från en SUD 

(Substance use disorder) 

anläggning med samarbete med 

HAT (Horse-assisted therapy). 

Inklusionskriterier: minst 1 

timmes erfarenhet av HAT  

 

Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer i 

stallmiljön utförda av en av 

författarna till studien. 

Inspelade, transkriberade, 

kodade och analyserade baserat 

på Braun & Clarkes´s sex 

föreslagna steg. 

 

Tematisk analys. 

Studien visade att nästan 

alla deltagare upplevde 

att deras relation med 

hästen var den viktigaste 

aspekten av HAT. 

Deltagarna upplevde att 

hästen förstod dem och 

att de hade en speciell 

kommunikation. De 

upplevde även en 

känslomässig effekt 

såsom glädje, sinnesro, 

lugn, medvetenhet om 

känslor och hur de 

kunde kontrollera dem 

samt känsla av kontroll 

och självförtroende. 

Tillförlitlighet: Stärkt p.g.a. 

lämplig datainsamling, resultatet 

svarar på syftet & innehåller citat 

från deltagare. 

Verifierbarhet: Stärkt p.g.a. väl 

beskriven metod och analys. 

Sänkt p.g.a. semistrukturerade 

intervjuer som försvårar 

replikering. 

Pålitlighet: Stärkt p.g.a. väl 

beskriven metod samt 

förförståelse beskriven. 

Överförbarhet: Stärkt p.g.a. väl 

beskriven kontext samt deltagare 

och forskare. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlings-metod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Shona Robinson-Edwards, 

Stephanie Kewley, Laura Riley 

and Dawn Fisher 

 
Examining prisoner experience of 

an 

equine assisted psychotherapy 

 

UK, 2019 

 

Att undersöka 

fängelseinterners 

erfarenhet av 

hästunderstödda insatser 

(Equine-assisted 

psychotherapy – EAP) 

Bekvämlighetsurval. 

Från avdelningarna öppen 

kategori D- samt stängd kategori 

C. 

8st blev rekryterade men 5st 

deltagare fullföljde programmet. 

Inklusionskriterier: 

missbruksproblematik  

 
Semistrukturerade intervjuer 

Deltagarna deltog i ett EAP-

program över 2 veckor. 

10 sessioner mellan 90-

120min/session. 

 
Semistrukturerade intervjuer 

på ca 60 min 6 veckor efter att 

studien inleddes. Inspelade & 

transkriberade. 

 

Tematisk analys. 

Positiv effekt. 

Deltagarna förvärvade 

färdigheter som 

hjälpte dem att hantera 

ångest, stress, känslor 

samt hur de kunde 

förbättra sina 

relationer. De 

upplevde att de 

åstadkom något samt 

skapade ett band med 

hästarna. 

Tillförlitlighet: Stärkt p.g.a. att 

resultatet svarar på syftet, lämplig 

datainsamling samt att citat från 

deltagarna presenteras. 

Verifierbarhet: Stärkt p.g.a. väl 

beskriven metod och analys. Sänkt 

p.g.a. semistrukturerade intervjuer 

som försvårar replikering. 

Pålitlighet: Stärkt p.g.a. att 

deltagarna fick ta del av transskript av 

intervjuer samt att flera personer 

deltog i analysen. 

Överförbarhet: Stärkt p.g.a. 

Kontext & deltagare väl beskrivna. 
Katy Schroeder, Daniel Stroud, 

Dawn M. Sherwood & Monique 

A.R. Udell 

 

Therapeutic Factors in Equine-

Facilitated Group Psychotherapy 

for Women Survivors of 

Interpersonal Violence 

 

USA, 2018 

Syftet var att undersöka 

terapeutiska faktorer av 

EFGT (Equine-facilitated 

group therapy), session för 

session för kvinnor som 

överlevt våld i nära 

relationer. 

Slumpmässigt urval inom IPV 

survivors. Frivilliga från 

organisationer & kliniker som 

jobbade med kvinnor som 

upplevt IPV. 

 

9 deltagare. 

 

kvalitativt instrument CIQ 

(Critical Incident Questionnaire) 

Deltagarna fyllde i 

instrumentet efter varje 

session.  

Data delades in i kategorier 

utifrån övningarna och vad 

deltagarna upplevde. 

 

Författarna avidentifierade 

och transkriberade deltagarnas 

handskrivna svar till MS word 

dokument. 

 

Tematisk analys. 

Deltagarna upplevde 

att gruppterapin ingöt 

hopp & ökade deras 

självförståelse. 

Tillförlitlighet: Stärkt p.g.a. 

resultatet svarar på syftet samt att 

citat från deltagarna presenteras. 

Verifierbarhet: Stärkt p.g.a. väl 

beskriven metod & pilot testat 

mätinstrument. 

Pålitlighet: Stärkt p.g.a. väl 

beskriven metod.  

Överförbarhet: stärkt p.g.a. väl 

beskriven kontext. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlings-metod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Hillary Sharpe 

 

Equine-Facilitated Counselling 

and Women with Eating 

Disorders: Articulating Bodily 

Experience 

 

Kanada, 2014 

 

Syftet var att undersöka 

vilka kroppsliga & 

potentiellt transformativa 

upplevelser kvinnor som 

adresserar problem med 

ätstörningar känner vid 

EFC. 

Deltagarna fick anmäla sig till 

projektet som annonserades via 

posters, pamfletter, 

tidningsartikel, radio & mun till 

mun. 

Randomiserat urval.  

  

14 kvinnor deltog i studien. 

Författaren valde att fokusera på 

5 kvinnors historier. I denna 

studie beskrivs 1 av dessa. 

Ålder: 19 - 49 år 

 

Inklusionskriterier: Kvinnor, 

diagnostiserade med ätstörning. 

 

Semistrukturerade intervjuer. 

6 sessioner med EFC som var en 

mix av gruppterapi och 

aktiviteter med hästarna. 

3 intervjuer utspridda under 

programmet varav 2 

individuella och en i grupp. 

Semistrukturerade intervjuer 

med intervjuguide utförda av 

författaren. Intervjuerna 

innehöll sensoriska element i 

form av foton, hästutrustning & 

hö för att trigga minnen. 

Intervjuerna var transkriberade. 

 

Tematisk analys. 

 

Deltagaren upplevde 

ovillkorlig kärlek, 

stolthet, partnerskap 

med hästen, glädje, 

sinnesnärvaro, lugn & 

ökad kropps- & 

känslokännedom. 

Tillförlitlighet: Stärkt p.g.a. 

lämplig datainsamling, att 

resultatet svarar på syftet & citat 

från deltagare presenteras 

Verifierbarhet: Stärkt p.g.a. väl 

beskriven metod & analys samt 

intervjuguide presenterad. Sänkt 

p.g.a. semistrukturerade intervjuer 

som försvårar replikering 

Pålitlighet: Stärkt p.g.a. deltagaren 

fick ta del av resultatet och ge 

synpunkter och feedback. 

Överförbarhet: Stärkt p.g.a. 

kontext och deltagare väl beskrivna 

Jan Yorke, Cindy Adams & Nick 

Coady 

 

Therapeutic Value of Equine-

Human Bonding in Recovery from 

Trauma. 

 

Kanada, 2015 

 

Syftet var att på djupet 

utforska den terapeutiska 

naturen av relationen 

mellan häst & människa 

vid tillfrisknande från 

trauma och undersöka 

potentiella paralleller 

mellan naturen och dess 

helande effekt på 

människa – djur och 

terapeut – klient. 

Ändamålsenligt & snöbollsurval 

 

Inklusionskriterier: Vara minst 

18 år, ha en redan existerande 

relation med en häst som varit 

terapeutisk efter 

traumaupplevelsen. 

Exklusionskriterier: Om 

deltagare börjat rida efter sin 

traumaupplevelse.  

 

6 deltagare varav 4 kvinnor & 2 

män. Ålder: 18 - 51 år. 

 

Semistrukturerade intervjuer. 

2 inspelade & videofilmade 

semistrukturerade intervjuer på 

ca 2 timmar vardera utfördes av 

författare i stallmiljö. 

Videofilmer granskades 

tillsammans med deltagarna i 

deras hem och diskuterades. 

 

Intervjuer transkriberades och 

analyserades med öppen 

kodning. Kvalitativ analys 

inspirerad av Corbin & Strauss 

beskrivning av Grounded 

Theory. 

 

Tematisk analys. 

Deltagare upplevde 

partnerskap, 

acceptans, 

sinnesnärvaro, 

intimitet & att 

stallmiljön var en 

trygg plats. 

Tillförlitlighet: Sänkt p.g.a. 

otydligt syfte. Stärkt p.g.a. lämplig 

datainsamling samt att resultatet 

innehåller citat av deltagare. 

Verifierbarhet: Stärkt p.g.a. väl 

beskriven metod och analys. Sänkt 

p.g.a. semistrukturerade intervjuer 

som försvårar replikering. 

Pålitlighet: Stärkt p.g.a. väl 

beskriven metod samt att 

deltagarna varit med i granskning 

av material. 

Överförbarhet: Stärkt p.g.a. att 

kontext & deltagarna är väl 

beskrivna 

 


