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Sammanfattning  
 
Syftet med denna studie var att utifrån ett salutogent perspektiv undersöka om en 
hästunderstödd aktivitet med en ridterapeut kan påverka stress- och energinivå samt 
positiv och negativ affekt hos individer. Studien belyser om en sådan aktivitet kan 
fungera som copingstrategi och ge stressreduktion. En utgångspunkt var också att 
undersöka könskillnader beträffande stressreaktioner. I studien användes Stress- och 
energitest samt PANAS-test för pre- och post-mätningar. I studien ingick 69 respon-
denter, 42 kvinnor och 27 män. Resultatet visade att stressnivån sjönk efter en häst-
understödd aktivitet. Inte oväntat visade studien även att kvinnor var mer stressade 
än män. Dock erhöll kvinnor en större stressreduktion än män efter en hästunder-
stödd aktivitet.  

 
The purposes with this study was to examine equine-assisted activity with an eques-
trian therapist based on a salutogenic perspective investigating the affect on indi-
viduals' stress and energy levels as well as positive and negative affects. This study 
illustrates if such activity may serve as a coping strategy and provide stress reduc-
tion. A starting point was to examine gender differences in stress-responses. The 
study used stress- and energy-test as well as PANAS-test for pre-and post-test. The 
study involved 69 respondents, 42 women and 27 men. The results showed that the 
stress level was reduced after equine-assisted activity. Not surprisingly, the study 
showed that women are more stressed than men. However, women received a larger 
stress reduction, than men after an equine-assisted activity. 
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Denna uppsats kommer att beröra affekt, stress- och energinivåer samt undersö-
ka om en hästunderstödd aktivitet kan ge en hälsosam effekt utifrån ett salutogent per-
spektiv, främst gällande stressreduktion men även genom en positiv påverkan på affek-
ter. I dagens samhälle ökar stressrelaterad ohälsa, både kvinnor och män drabbas. Un-
dersökningen kan bidra med kännedom om stress och dess inverkan på affekter men 
även ge kunskap om effekten av en hästunderstödd aktivitet och dess lämplighet för 
olika individer i exempelvis hälso- och rehabiliteringsarbete. 

Människan och Hästen 

Hästen har varit betydelsefull för människor sedan årtusenden. På grund av sin 
allsidighet har hästen haft en viktig roll i samspelet med människan som redskap för 
jakt, krig och inom jordbruk. Idag används hästen främst för ridning och tävling. Ridte-
rapi är en terapiform där hästar används som medhjälpare. I de nordiska länderna upp-
märksammades denna behandlingsform främst av sjukgymnaster i samband med polio-
epidemin i början av 1950-talet. Sedan dess har metoden används både i Sverige och 
Europa som behandling för personer med olika funktionsnedsättningar och sjukdoms-
tillstånd, exempelvis stroke, MS, CP-skador, ryggmärgsskador, autism, utvecklingsstör-
ning, psykisk ohälsa och ryggproblem. Behandlingsformen använder sig av hästen men 
även dennes närmiljö, vilket gör att ridning, miljön och kringaktiviteten runt hästen är 
inkluderad. I behandlingsarbete utarbetas specifika habiliterings- och rehabiliteringsmål 
som anpassas efter individens förmåga. Behandlingsformen ger en kombination av möj-
ligheter till kognitiva utmaningar, social interaktion, fysisk aktivitet, känslomässigt en-
gagemang och samtidigt en närhet till djur och natur. Nämnda komponenter ger ett brett 
användningsområde mellan allt från fysiska och kognitiva till psykiska behov (IRT, 
2013; Silfverberg & Tillberg, 2011; Tidberg, Lundberg & Pontén, 2006).  

 
Första svenska högskoleutbildningen i ridterapi gavs 2005 på Mittuniversitetet i 

Östersund, med en tvärvetenskaplig inriktning (Runge, 2011). Det finns en mängd olika 
benämningar på ridterapi och liknande aktiviteter i Sverige såväl som internationellt. I 
de fall då man använder benämningar som avser att vara en form av terapi ska det finnas 
utarbetade explicita individuella mål, däremot används benämningar som innefattar or-
det ”aktivitet” för verksamheter som enbart har en generell utformning (Fine, 2010). I 
Sverige har nya benämningar tillkommit utöver "ridterapi", termen "hästunderstödd 
terapi" (HUT) används i syfte att förtydliga att även hästens närmiljö inkluderas och 
uttrycket ”hästunderstödd aktivitet” (HUA) används när man syftar på aktiviteter som 
inte kan klassas som terapi (Silfverberg & Tillberg, 2011). Vanliga engelska benäm-
ningar som används i denna uppsats är de bredare samlingsbegreppen 'Animal Assisted 
Therapy' (AAT), 'Animal Assisted Activity' (AAA), här nämns också ’Equine Assisted 
Experiential Therapy’ (EAET) (Fine, 2010). Denna studie handlar om hästunderstödd 
aktivitet, då den har en generell utformning och behandlar mätningar av ett enskilt till-
fälle. Den kan därför inte ses som ett resultat av någon form av terapi. 

 
Människan och Djurrelationer 
 

’The bond’ är ett begrepp som används för den vetenskapliga förståelsen av 
bandet mellan människor och djur, sedan människor började domesticera djur har denna 
koppling blivit ett väldokumenterat fenomen (Fine, 2010; Turner, 2007). Beck och Kat-
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cher (2003) efterlyser ökad medvetenhet och insikt om vad det specifika i interaktionen 
mellan djur och människa består av. Fine och Beck (2010) framför att känslan av att 
vara behövd har undersökts av en mängd forskare vilket är ett av skälen till varför be-
greppet ’the bond’ har etablerats. Wilson (2009) introducerade konceptet biophiliahypo-
tesen som används inom evolutionär psykologi i vilken man studerar beteende och psy-
kologi hos människor och andra primater utifrån evolutionsteorin. Begreppet biophilia 
förklaras av Wilson som lusten att anknyta med andra former av liv. Även Norling 
(2001a) tar upp biophilahypotesen. 

 
 “Den teoretiska diskussionen om vår starka anknytning till djur beskrivs av 
den s.k. biophiliahypotesen. Den antar flera nivåer av anknytning. Den starkas-
te genetiska anknytning utgår ifrån att när hjärnan utvecklades hos våra ja-
gande och samlande förfäder styrdes överlevnad av förmågan att samverka 
med naturen och utnyttja djur på olika sätt för mat, jaktmetoder men också för 
stressreduktion, återhämtning och livskvalitet. De som hade denna breda rela-
tion till djur överlevde i större utsträckning (Norling, 2001a, s. 14).  

’Animal Assisted Therapy’ (AAT) i Forskning  

Norling (2001a) betonar att det är betydelsefullt med vetenskapligt stöd för AAT 
för att motverka motståndet till alternativa metoder och för att säkra evidens samt stärka 
patientsäkerheten. Coren (2010) menar att det i biografier om Freud framförts att hans 
hund påverkat klienter positivt under terapisessioner genom att bidra med trygghet. 
Freuds iakttagelser menar Coren kan ha lett till en mer tillåtande syn på användandet av 
djur i terapi. Beck och Katcher (1996) har också bidragit till en acceptans genom sina 
studier där de använt fysiologiska mätningar på hjärtfrekvens, andningsfrekvens och 
muskelspänning efter att respondenterna fått interagera med hund. Resultatet visade en 
sänkt aktivitet i det sympatiska nervsystemet som är kopplat till stress, vilket är en indi-
kation på stressreduktion. Fine (2010) menar att då man i psykologisk forskning anser 
att fysiologiska mätningar har en hög validitet bidrar dessa resultat till ytterligare accep-
tans för AAT inom forskning. 

 
Siegel (1992) redovisar i en amerikansk studie att djurägare ”buffrar stress”, det 

vill säga står emot bättre och mer effektivt mot ökad stress. “Undersökningen visade att 
djurägare vid ökad stress inte ökade sin vårdkonsumtion vilket kontrollgruppen gjorde, 
t ex en signifikant ökning av antalet läkarbesök.” (Norling, 2001a, s. 22). Bergler (1992) 
påpekar dock att en positiv inställning till djur är en förutsättning för de goda hälsoef-
fekter som kan uppnås. (Norling 2001a ) belyser i sin forskningsöversikt att det finns en 
mängd olika syften i djurstudier, varav några av dem berör frågan om djur kan ha en 
positiv inverkan på stressreduktion, buffring och copingmetod. Torres, Soler, Rothe, 
Vega och Pazos (2005) framför att hästar utifrån sin grandiosa och milda närvaro kan 
föra människor in i en terapeutisk kontakt med sin egen styrka och vitalitet. Även vid 
problem med fysisk och känslomässig närhet kan man ändå vara kapabel att acceptera 
en sådan kontakt från en häst. Genom riktad terapi kan man sedan överföra denna insikt 
och kunskap till sitt dagliga liv. Därmed kan en känslig häst fungera som en medhjälpa-
re till ridterapeuten och användas för att lära patienter effektiva och verksamma co-
pingstrategier. 

 



 

3 
 

Holmes, Goodwin, Redhead och Goymour (2012) genomförde en studie för att 
undersöka effekten av ’Equine Assisted Activities’ (EAA) på ungdomar. Elva elever i 
åldrarna 12-14 år med känslomässiga störningar, beteendestörningar samt inlärningssvå-
righeter deltog i studien. Alla utom en var män. Aktiviteten innebar interaktion med 
hästar i form av skötsel. Efter alla sessioner utom den första (för att minska nyhetseffek-
ten) fick studenterna fylla i två olika fyragradiga självskattningstest. Det ena mätte 
oro/ångest ’Spence children’s anxiety scale’ (SCAS) medan den andra mätte självkänsla 
’Rosenberg self-esteem scale’ (SES). Poängen för oro/ångest minskade betydligt efter 
varje mätningstillfälle. Däremot visade mätningarna för självkänsla endast små föränd-
ringar under loppet av programmet. 

 
 Klontz, Bivens, Leinart och Klontz (2007) undersökte effektiviteten av ’Equine 
Assisted Experiential Therapy’ (EAET). En behandlingsmodell där aktiviter med hästar 
kombineras med ‘Exeperiential Therapy’, en teknik där man använder sig av erfarenhe-
ter för att skapa förändringar. De menar att specialanpassade aktiviteter med hästar ger 
klienter möjlighet att arbeta sig igenom ouppklarade händelser, lätta på psykologisk 
press, leva mer i nuet och ändra destruktiva beteendemönster. Hästar fungerar som kata-
lysatorer och metaforer. I EAET arbetar certifierade terapeuter med en hästhanterare 
som är ansvarig för säkerhet och ger instruktioner om hur man agerar tillsammans med 
hästar. I studien presenterades behandlingsresultat för 31 deltagare fördelat på 9 män 
och 22 kvinnor med medelåldern 44.7 år. De deltog i ett 4,5 dagars program som bestod 
av 28 timmar gruppterapi med 8 deltagare per gång. I studien användes de två tester-
na ’Brief Symptom Inventory' (BSI), 53-post självrapporteringstest med likertskala för 
mätning av psykologiska symptommönster samt 'Personal Orientation Inventory' (POI) 
som är ett sant/falskt självrapporteringstest med 150-poster vilket mäter konstruktioner 
relaterade till självförverkligande. Mätningar gjordes vid tre tillfällen, vid ankomsten, 
sista dagen av behandlingen samt 6 månader efter behandlingen. Testresultatet visar en 
minskning av psykologiska svårigheter och förbättring av psykologiskt välmående efter 
programmet. Resultatet var även stabilt vid uppföljningen efter 6 månader.  
 

Brister i nuvarande forskning. Johansen (2008) menar att användningen av 
’Equine Assisted Therapy’ (EAT) ökat för psykiatriska och affektiva störningar och 
ville därför undersöka den forskning som bedrivits gällande effekterna av EAT för af-
fektiva störningar. Resultatet visade att den ofta bestod av anekdoter och ickekontrolle-
rade studier där det framställts att EAT kan ha positiva effekter på affektiva störningar 
genom att bidra med motivation och tilltro. Johansen drar slutsatsen att det behövs en 
mer stringent forskning för att uppnå en rigorös bevisning när det gäller behandling med 
hjälp av EAT för patienter med psykiatriska sjukdomar. Hon menar också att det behövs 
en utveckling av verktyg för att kunna kvantifiera meningsfull förbättring av psykolo-
giska funktioner för att på så sätt få validitet och reliabilitet i resultaten. Norling (2001a) 
och Fine (2010) framför även de med avseende på de vidare begreppen ’Animal Assis-
ted Therapy’ (AAT) och ’Animal Assisted Activity’ (AAA) att så kallad anekdotisk in-
formation och bevisning endast har ett begränsat värde som forskningsbaserad kunskap. 
Norling (2001a) poängterar att det är vanligt att entusiasmen är stor bland författarna 
och att det då är lätt att förledas till övertolkning. Han menar att det skulle vara till en 
stor fördel beträffande acceptans och förståelse för djurs hälsobringande verkan om ef-
fekten av det kunde tydliggöras genom att formuleras i ekonomiska och medicinska 
ordalag. Det är även påtagligt att det kan uppstå metodproblem när man undersöker ef-
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fekterna på hälsa och förmågan att stå emot stress då det i stor utsträckning påverkas av 
om man har en positiv eller negativ inställning till djuret (Katcher, 2000; Norling, 
2001a) 

Stress 

I Währborg och Ilistes (2009) beskrivning av samhällsutvecklingen betonas att 
även om folkhälsan på många sätt förbättrats och medellivslängden ökat i Sverige så 
anser allt fler att de lider av hälsoproblem där en stor del kan kopplas till stress. Det 
påpekas också att den lavinartade ökningen av långtidssjukskrivningar det senaste årti-
ondet kan relateras till stress. När det gäller stressbegreppets utveckling menar Währ-
borg och Iliste att det inte finns någon vedertagen objektivt definition som kan beskriva 
vad man menar med stress utan att begreppet befinner sig i en utvecklingsprocess. An-
ledningen till detta kan vara att den ursprungliga experimentella fysiologin som för-
knippats med stress utökats med social, psykologisk och medicinskt kliniska dimensio-
ner, vilket leder till en mer integrerad vetenskap. Währborg och Iliste definierar begrep-
pet stress enligt följande: “De psykologiska och fysiologiska reaktioner som uppträder 
vid yttre eller inre påfrestningar och som till följd därav ger upphov till funktionsför-
ändringar av potentiellt patologisk natur.” (a.a, s.55). De tillägger dock att man idag tar 
hänsyn till att varje individ har ett eget unikt sätt att svara på stressorer och stå emot 
stress. Detta påverkar den fysiska reaktionen vilket gör begreppet stress svårare att defi-
niera då det finns en individuell och privat dimension av vad ordet stress betyder. Den 
slutliga stressreaktionen styrs således av individens varseblivning, tolkning och motiva-
tion. Währborg och Iliste förklarar begreppet stressorer som de stimuli som finns i vår 
externa miljö och som leder till stress. Haraldsson (2009) förklarar begreppet ”buffra 
stress” som en direktöversättning av engelskans ’to buffer stress’ där det svenska verbet 
”buffra” kan förstås som ”stå emot”. Haraldsson undersökte och jämförde fem studier 
för att belysa erfarenheter och reflektioner om vad som buffrar stress i vardagen. Det 
framkommer att faktorer som buffrar stress, höjer välbefinnandet och avleder från 
stressrelaterad ohälsa kan vara allt från djur, musik, fysisk aktivitet, positivt upplevda 
aktiviteter, sömn, socialt stöd och interaktion, en positiv syn på livet, god självkänsla, 
samt miljöer som uppfattas som positiva.  

  
Stress skapar processer i hjärnan som påverkar kroppens fysiologiska system. 

Detta leder till en frisättning av hormoner, aktivering av nervsystem och muskler där 
även immunförsvaret påverkas vilket kan leda till olika sorters stressrelaterade ohälsa. 
(Doctare, 2000; Währborg & Iliste, 2009). Ett allt vanligare tillstånd som i dagligt tal 
benämnts med att ”gå in i väggen” eller att bli “utbränd” är ett av många exempel på 
en stressrelaterad ohälsa. Under många år har det diagnostiska uttrycket för fenomenet 
gått under begreppet ”utmattningsdepression”, vilket under senare år ändrats till be-
nämningen ”utmattningssyndrom”. I detta begrepp ligger fokus på en trötthet hos indi-
viden orsakat av stressfaktorer som kan beskrivas som utmattning, där den psykiska 
energin är helt eller delvis uttömd (Doctare, 2000; Perski, 2002; Währborg & Iliste, 
2009). En ohälsoprocess som denna kallas patogenes, som motvikt till detta har ett in-
tresse för hur man kan förbättra sin hälsa utvecklats. En sådan process kallas salutoge-
nes, det vill säga strategier (coping) för att slippa bli sjuk (Währborg & Iliste, 2009).  
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Känsla av Sammanhang (KASAM) 

Ett salutogent synsätt fokuserar på vad det är som gör att en del människor rör 
sig mot hälsa på ett kontinuum mellan hälsa och ohälsa. KASAM-modellen formulera-
des och publicerades 1979 av Antonovsky. KASAM består av de tre grundkomponen-
terna: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. För att kunna mäta känsla av 
sammanhang tog Antonovsky fram ett standardiserat frågeformulär, där en hög poäng i 
testresultatet innebär att man har en stark ”känsla av sammanhang” medan en låg poäng 
indikerar en svag ”känsla av sammanhang”. Antonovsky menar att det sannolikt förhål-
ler sig så att personer med ett svagt KASAM troligen gör val som leder till en nedåtgå-
ende spiral och tvärt om för de med ett starkt KASAM. Han menar också att det finns 
ett dubbelt problem i stresshantering, att stress också leder till känslor som behöver re-
gleras och att personer med ett starkt KASAM har en större förmåga än personer med 
ett svagt KASAM både beträffande val av copingstrategier men även med känslore-
glering. Eftersom det alltid kommer att uppstå problem i livet innebär det för personer 
med ett svagt KASAM att risken blir större att oro och stress leder till sjukdom. Med sin 
salutogena modell som grund menar Antonovsky att stressforskning bör riktas mot vad 
som bidrar med coping istället för att fokusera på stressorer (Antonovsky, 2005).  

 Coping. Begreppet coping kan enligt Folkman, Tedlie och Moskowitz (2004) 
definieras som de tankar och beteenden individen använder för att hantera interna och 
externa krav på situationer som bedöms som stressande. Folkman et al. tar upp de tre 
främsta utmaningarna för forskningen som är mätning, systematisk terminologi (no-
menklatur) och copingeffektiviteten, där nya mätmetoder med fokus på positiv affekt 
adresserats och undersökts närmare. Reitan, Schølberg och Jones (2003) menar att indi-
viduella förutsättningar avgör val av copingstrategi och graden av den. Det kan bero på 
allt från ålder, kön, intressen, stress, sjukdom, motståndskraft mot påfrestningar, tidiga-
re erfarenheter, i vilket livsskede motgångarna inträffar, omfattning av krissituationen, 
tidsdimensionen, förhållande, tillhörighet och framförallt befintlighet av sociala nätverk. 
Reitan et al. samt Weiten och Lloyd (2008) delar upp copingstrategier i tre kategorier: 
”Emotionsfokuserad/känslobaserad coping” handlar om att förändra sin egen känslo-
mässiga reaktion på stressfaktorer genom att hantera de känslor som följer med upple-
velsen av stress. Man utgår då från hur man som individ bearbetar sina känslor och dess 
efterverkningar med de mentala försvarsmekanismer man använder för att skydda och 
upprätthålla motivation och hopp. ”Bedömningsfokuserad coping” är en adaptiv kogni-
tiv strategi som innebär att personen ändrar sitt tankesätt genom att exempelvis förneka 
eller distansera sig från problemet eller ändra sina mål och värderingar. ”Problemfoku-
serad coping” innebär att man försöker lösa problem genom handling och beteende som 
är inriktat på att reducera eller eliminera en stressfaktor. Antingen genom att ändra eller 
eliminera källan till stress eller att ta itu med orsaken till problemet.  

Könsskillnader Gällande Djurintresse och Stress 

Könskillnaderna är stora beträffande djurintresse. Kvinnor i alla åldrar uppskat-
tar djurkontakt med hästar, katter och hundar i högre grad än män. (Norling, 2001a, 
2001b). “Nästan dubbelt så många kvinnor som män bedömer att djur har ett högt häl-
sovärde för dem… Evolutionsteori och rollteori hävdar att det ingår mer i kvinnorollen 
att sköta och vårda det växande och levande och hit hör människor, djur och växter” 
(Norling, 2001a, s. 28). Währborg och Iliste (2009) anger att män tenderar att oftare 
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drabbas av högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar. Kvinnor däremot drabbas i högre 
grad av autoimmuna sjukdomar, långvarig smärta, depression och ångest. Holmgren och 
Hensing (2010) menar att kvinnor tenderar att vara särskilt känsliga för stressrelaterad 
ohälsa som leder till långtidssjukskrivning. Beträffande diagnosen utmattningssyndrom 
menar Währborg och Iliste (2009) att fler kvinnor än män drabbas. De framför också att 
kvinnor generellt vill “värna om” och “blidka” för att skydda sig själva och sin av-
komma vilket har gjort att kvinnor har en tendens att hantera stress på ett mer socialt 
sätt. 

I Matuds (2004) studie på könsskillnader i stress och coping ingick 2816 re-
spondenter mellan 18 och 65 år fördelat på 1566 kvinnor och 1250 män med olika so-
ciodemografiska egenskaper. De fann att kvinnor hade signifikant högre vardagsstress 
och kronisk stress än män. Kvinnorna rankade även de två senaste årens livshändelser 
som mer negativa och mindre kontrollerbara än män gjorde. Kvinnorna hade även signi-
fikant högre val av emotionell och undvikande copingstrategier medan de hade en lägre 
rationell och känslobortkopplande coping. De led dessutom mer av både somatiska 
symptom och psykiska påfrestningar än män. Resultaten i Matuds studie tyder på att 
kvinnor lider av stress i högre grad än män och att deras copingstil är mer känslomässigt 
fokuserad än mäns. I en enkätstudie av Meléndez, Mayordomo, Sancho och Tomás 
(2012) med 400 respondenter där enbart copingstrategier undersökts med specifikt fo-
kus på skillnader i kön och åldersgrupper visade det sig att användningen av copingstra-
tegier centrerad till problemlösning och socialt stöd ökade med stigande ålder. Beträf-
fande könsskillnader fanns det en större användning av emotionell coping och socialt 
stöd bland kvinnor medan copingstrategi med problemlösning var vanligare bland män.  

 
Antagande ställda med litteratur och forskningsunderlag som utgångspunkt ly-

der enligt följande: 
 

1. Det förväntas att kvinnor visar högre stressvärde än män innan en HUA (Ma-
tud, 2004) och att stressnivån sjunker (Beck & Katcher, 1996; Bergler, 1992) 
för båda könen efter en HUA medan energinivån höjs efter en HUA. 

2. Det förväntas att det finns ett samband mellan respondenters inställning till 
hästar och stressreduktion efter en HUA (Bergler, 1992). 

3. Det förväntas att respondenter i högstressgruppen får en större stressreduk-
tion än de i lågstressgruppen (Norling, 2001a) samt att kvinnor i högstress-
gruppen erhåller en större stressreduktion än män i samma grupp efter en 
HUA. 

4. Det förväntas att positiv affekt ökar medan negativ affekt minskar efter en 
HUA (Folkman et al., 2004; Holmes et al., 2012; Klontz et al., 2007). 

5. Det förväntas att en högre stressnivå kan predicera en högre negativ affekt 
(Antonovsky, 2005).  

6. Det förväntas att respondenter i högstressgruppen minskar sin negativa affekt 
mer än de i lågstressgruppen (Norling, 2001a) samt att kvinnor i högstress-
gruppen minskar sin negativa affekt mer än män i samma grupp efter en 
HUA.  
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Metod 

Deltagare 

I studien deltog totalt 69 respondenter, 42 kvinnor och 27 män. Respondenternas 
åldrar hade en spridning från 13-79 år (M=42.81, s=18,9). Männens medelålder var 43.7 
(s=21.0) och kvinnornas var 42.2  (s=17.64). Elva respondenter med kopplingar till oli-
ka typer av yrken samt tillgång till ett stort kontaktnät valdes ur vår egen yrkes- och 
vänskapskrets. De fick en inbjudan tillsammans med ett missivbrev via email. Dessa 
respondenter vidarebefordrade i sin tur inbjudan till egna kontakter som de trodde skulle 
vara intresserade av att delta i studiens hästunderstödda aktivitet. Det totala antalet re-
spondenter fördelades sen gruppvis utefter deras egna önskemål av lämplig tidpunkt där 
de kunde delta. Fördelningen blev då 11 grupper med 5-7 deltagare per grupp. Respon-
denter behövde inte randomiseras eftersom de slutligen slogs ihop till en enda experi-
mentgrupp där alla mättes i pre- och post-test. Inget internt bortfall fanns att rapportera 
då kontroll av att alla svar blivit ifyllda skedde i samband med inlämning av foldern 
med testresultaten. I analysarbetet delades respondenter in i en högre och en lägre 
stressgrupp utifrån SE-testets neutralvärde 2,4 vilka hädanefter refereras till som hög- 
och lågstressgrupperna. Lågstressgruppen bestod av 55 respondenter (79,71%) varav 30 
var kvinnor och resten män. Högstressgruppen bestod av 14 respondenter (20,29%) var-
av 12 var kvinnor och resten män. 

Undersökningsdesign 

Designen bestod av en 69 respondenter som fick göra två pre-tester innan en in-
tervention (HUA). Det ena testet mätte respondenternas stress- och energinivå (SE-test) 
och det andra testet mätte negativ och positiv affekt (PANAS). Båda testerna upprepa-
des efter intervention, nu som post-tester. Alla hästaktiviteter filmades med en iPhone 
3G S för möjligheten att kontrollera att varje grupp fått samma förutsättningar och ge-
nomgått likadana förlopp i respektive HUA.  

Material, Folder 

För att underlätta logistiken trycktes en åttasidig folder upp i 80 exemplar (Se 
bilaga 1). Sidan 1-2 innehåller informationen från missivbrevet, en kort presentation av 
dem som utför studien samt information angående undersökningens hästunderstödda 
aktivitet. Sidan 3 innehåller bakgrundsfrågor som berör respondenternas förhållande till 
hästar samt i vilken grad de upplevt stress under det gångna året och den senaste veck-
an. Dessa frågors svarsalternativ består av ’Visual analog scale’ (VAS-skala) där endast 
ändpunkterna ”mycket dålig” och “mycket bra” samt “inget alls” och ”mycket stor” 
markerats på en 65 mm lång ograderad linje. Här finns även generella instruktioner för 
SE-testet. Sidan 4 innehåller SE pre-test, klockslagsregistrering samt generella instruk-
tioner för PANAS-test. Sidan 5 innehåller PANAS pre-test samt klockslagsregistrering. 
Sidan 6 innehåller identitetsnummer, övriga bakgrundsfrågor gällande kön och ålder 
samt en påminnelse om att undersökningen inte handlar om ridterapi utan en hästunder-
stödd aktivitet. Här finns även SE post-test samt klockslagsangivelse. Sidan 7 innehåller 
PANAS post-test och klockslagsangivelse. Sidan 8 innehåller information angående 
hästgårdens försäkring och olycksfallsförsäkring, där respondenten med sitt namnunder-
skift samtycker till studien. Här finns även information gällande garanterad konfidentia-
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litet och anonymitet. Vid registreringen hanterades foldern av den av oss som inte hade 
en personlig anknytning till respektive respondent. Alla foldrar har sedan de ifyllts för-
varats inlåsta och oåtkomliga för obehöriga. Omedelbart efter studiens genomförande 
avslutats, läggs alla sidor med namnunderskrift i en dokumentförstörare.  

 

Frågeformulär 

PANAS-testet. För att mäta positiv och negativ affekt användes PANAS-testet. 
Lundqvist och Hassmén (2006) menar att begreppen affekt, sinnestämningar och emo-
tioner är besläktade med varandra och att begreppet “affekt” är en samlingsterm. Dock 
menar Lane och Terry (2000) att PANAS-formuläret använts i vissa studier för att mäta 
affekt eller sinnestämningar medan det i andra studier använts för att mäta emotioner. 
PANAS formuläret är ett psykometriskt självskattningsinstrument som mäter positiva 
och negativa känslolägen. Mätningen görs via en självskattningsskala som består av 20 
olika adjektiv som beskriver känslor och stämningsläge (Watson, Clark, & Tellegen, 
1988). Tio av orden är positivt laddade och resterande 10 ord är negativt laddade. Re-
spondenterna anger hur de upplever att adjektiven överensstämmer på sinnestämningen 
i testögonblicket. Svarsalternativen väljs på en femgradig skala, med ändpunkterna 
”inte alls” och ”väldigt mycket”. Weiner, Schinka och Velicer (2012) menar att 
PANAS utgör för närvarande normen för mätningar av positiv och negativ affekt. I 
denna undersökning är alfakoefficienten för positiv affekt i pre-test i 0.89 och i post-test 
0.90 medan alfakoefficienten för negativ affekt i pre-test är 0.91 och i post-test 0.79. 

 
SE-testet. Stress- och energi-testet har utvecklats förfinats av (Kjellberg & 

Wadman, 2002) med föresatsen att skapa ett testformulär som skall gå snabbt och lätt 
att fylla i samt ha ett bestämt neutralvärde. Skalvärdet som testpersonen får i relation till 
totalvärdet bestämmer om testpersonen hamnar över eller under neutralvärdet. I denna 
studie har neutralvärdet används för att dela upp respondenterna i låg- och högstress-
grupper. SE-testet består av 12 adjektiv där hälften av orden tillhör stresskalan och den 
andra hälften tillhör energiskalan. De sex orden för energi är: skärpt, energisk, aktiv, 
ineffektiv, slapp, passiv. De sex orden för stress är: spänd, stressad, pressad, avslapp-
nad, avspänd, lugn. Orden i respektive skala spänner från positivt värderade högaktive-
rade tillstånd till negativt värderade lågaktiverade tillstånd. Skattningsskalorna i de låg-
aktiverade tillstånden vänds före analys. Detta innebär att skattningen för energi ska 
vändas för orden: ineffektiv, slapp, passiv, likaså skattningen gällande stress med or-
den: avslappnad, avspänd, lugn. Skattning 5 ger då värdet 0, skattning 4 ger värdet 1 
och så vidare. Det upplevda neutralvärdet i stresskalan där man varken är stressad eller 
lugn ligger vid skalvärdet 2,4. Motsvarande neutralvärde i energiskalan ligger på 2,7. 
De erhållna skalvärdena kan uttryckas i avvikelser från dessa neutralvärden (Kjellberg 
& Wadman, 2002). I denna undersökning är alfakoefficienten för energi i pre-test i 0.63 
och i post-test 0.52 medan alfakoefficienten för stress i pre-test är 0.82 och i post-test 
0.77. 

Procedur  

Den hästunderstödda aktiviteten genomfördes på en hästgård i Västsverige och 
leddes av en utbildad ridterapeut med hjälp av två vana hästskötare. Aktiviteten utfördes 
med två hästar, en islandshäst och en korsningsponny. Elva grupper bokades in under 
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12 dagars tid. Varje grupp bestod av 5-7 respondenter. I grupperna förekom konstella-
tioner där respondenterna kände varandra som vänner, familjer eller bekanta. Grupperna 
mottogs vid inbokad tid på hästgården och visades genast in till ett samlingsrum där de 
först fick en muntlig information om HUA-aktivitetens utformning, förklaringar kring 
folderns enkätfrågor, SE-test och PANAS-test, samt försäkringsinformation och upp-
lysningar om anonymitet och samtycke. Därefter gavs ca 5-8 minuters tid för att fylla i 
SE- och PANAS pre-tester i foldern. Efter att samtliga respondenter fyllt i pre-testerna, 
gav ridterapeuten en 12-15 minuter lång introduktionsföreläsning med utgångspunkt 
från Forsström (2005) om hästars flockbeteende. Där nämndes den hierarkiska rangord-
ningen i flocken, hästens behov av social kontakt samt deras kommunikation som till 
stor del sker med kroppsspråk. För att minimera risk för olyckor ingick även informa-
tion utifrån ridterapeutens yrkesprofession gällande säkerhetsaspekter kring hästhanter-
ing. 

 
Efter föreläsningen gick respondenterna till ridhallen där två hästar med varsin hästskö-
tare väntade. Hästaktiviteten leddes av ridterapeuten och bestod av tre olika praktiska 
moment. Första momentet var att ta kontakt med hästen, stryka den på halsen och de 
delar av hästkroppen som man kände sig bekväm med. I andra momentet fick respon-
denterna leda hästen genom en bana som var markerad av hinderbommar. Det sista 
momentet var att rida ett varv i ridhallen där hästen leddes av ridterapeuten. Efter varje 
moment uppmanade ridterapeuten respondenterna att reflektera över sin respons i käns-
lor och tankar som en del av övningarna. Den praktiska hästaktiviteten i ridhallen tog 
mellan 20-30 minuter för varje grupp. Omedelbart efter hästaktiviteten fick responden-
terna gå tillbaka till samlingsrummet för att genast fylla i SE och PANAS två post-
tester. Därefter samlades foldern in med en sista uppmaning till kontroll så ingen fråga 
lämnas obesvarad. När foldern lämnats in kontrollerades den åter igen för att minimera 
svarsbortfall. 

Resultat 

Antagande ett, att kvinnor visar högre stressvärde än män innan en HUA får 
stöd i en t-test med kön som oberoende variabel och stress som beroende variabel, 
t(67)=-3.27, p=0.00. Kvinnors medelpoäng 1.88 (s=0.99) visade ett högre stressvärde än 
mäns medelpoäng 1.12, (s=0.84) innan en HUA. Att stressnivån sjunker medan energi-
nivån höjs efter en HUA bekräftas i t-test upprepad mätning, t(68) = 6.43, p=0.00. 
Stressnivån sjönk mellan mätningarna från 1.58 (s=1.00) i medelpoäng innan HUA till 
0.89 (s=0.81) i medelpoäng efter HUA. Energinivån höjdes, t(68) =-3.76 p=0.00, från 
3.10 (s=0.74) i medelpoäng till 3.49 (s=0.69) efter en HUA. Kvinnor var således mer 
stressade än män före aktiviteten och båda könen kände sig mindre stressade efter akti-
vitet än före. De upplevde även en högre energinivå efter aktiviteten jämfört med före, 
dock med viss reservation för lågt alpha på energiskalan. 

 
Antagande två, att det finns ett samband mellan respondenters inställning till 

hästar och stressreduktion efter en HUA är inte signifikant i Pearsons korrelationstest 
(p=0.05) men visar en stark tendens. Detta innebar att ju positivare inställning man hade 
till hästar desto större stressreduktion erhöll man. 

 
Antagande tre, att respondenter i högstressgruppen får en större stressreduktion 

än de i lågstressgruppen samt att kvinnor i högstressgruppen erhåller en större stressre-
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duktion än män i samma grupp efter en HUA får delvis stöd. En tvåvägs variansanalys 
med kön och hög- och lågstressgrupp som oberoende variabler samt stressreduktionspo-
äng som beroende variabel visar två huvudeffekter en för stressgrupp F(1,65) = 4.58 
p=0.04 och en för kön F(1,65) = 7.24, p=0.01. Respondenter i högstressgruppen reduce-
rade sin stress mer (M=1.10, s=0.28) än de i lågstressgruppen (M=0.46, s=0.10). Kvin-
nor erhöll en större stressreduktion (M=1.19, s=0.13) än män (M=0.37, s=0.27). 

 
Antagande fyra, att positiv affekt ökar medan negativ affekt minskar efter en 

HUA bekräftas i t-test upprepad mätning t(68)=-3.79, p=0.00 Positiv affekt ökar från 
medelpoäng 3.10 (s= 0.75) till medelpoäng 3.41 (s= 0.69) medan negativ affekt t(68) = 
4.07, p=0.00, sänks från medelpoäng 1.50 (s= 0.60) till medelpoäng 1.21 (s=0.27). Så-
ledes upplevde båda könen att deras negativa affekt minskade efter aktivitet samtidigt 
som deras positiva affekt ökade. 

 
Antagande fem, att stressnivå kan predicera negativ affekt får stöd i en bivariat 

regressionsanalys F(1,67) = 38.38, p < 0.01, β= 0.60 och förklarar stress med 35 % av 
variationen av negativ affekt. Det innebar att för varje poäng stressnivån ökade så ökade 
negativ affekt med 0.36 poäng, alltså ju högre stressnivå desto högre negativ affekt. 

 

 
Figur 1. Punktdiagram med regressionslinje för negativ affekt utifrån visat stressvärde i 
SE-test    
 

Antagande sex, att respondenter i högstressgruppen minskar sin negativa affekt 
mer än de i lågstressgruppen samt att kvinnor i högstressgruppen minskar sin negativa 
affekt mer än män i samma grupp efter en HUA får delvis stöd. En tvåvägs variansana-
lys med kön och hög- och lågstressgrupp som oberoende variabler samt minskning av 
negativ affekt som beroende variabel visar en huvudeffekt för stressgrupp oavsett kön 
F(1,65) = 5.70, p=0.02. Respondenter i högstressgruppen minskade sin negativa affekt 
mer (M=0.75, s=0.22) än de i lågstressgruppen (M=0.19, s=0.08). 
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Diskussion  

I denna studie bekräftades tre av sex antaganden, två antaganden fick delvis stöd 
medan ett antagande endast visade en stark tendens. Diskussionen inleds med att analy-
sera studiens antaganden i följdordning för att sedan gå vidare till en mer övergripande 
diskussion. 

 
Antagande ett, att kvinnor visar högre stressvärde än män innan en HUA över-

raskar inte då det ligger helt i linje med bland annat Matuds (2004) undersökning som 
visar att kvinnor upplever högre grad av stress i olika former än män. Vilket också för-
klarar könsskillnaden i att kvinnor drabbas av utmattningssyndrom i större utsträckning 
än män (Währborg och Iliste, 2009). Vårt resultat styrker att kvinnor således gagnas av 
fungerande stresshanteringsmetoder som tilltalar dem. Att stressnivån sjunker medan 
energin nivån höjs efter en HUA ligger delvis i linje med Beck och Katchers (1996) 
mätningar då även de visar stressreduktion. I deras fall gäller det efter interaktion med 
hundar medan vår studie handlar om hästar, dock pekar resultatet i samma riktning då 
stressnivån efter en HUA var signifikant lägre i post-testet. Resultatet indikerar att en 
hästunderstödd aktivitet med ridterapeut kan minska stress vilket i förlängning skulle 
kunna minska risk för ohälsa (Währborg & Iliste, 2009). Vi anser liksom Antonovsky 
(2005) att stressforskning bör riktas mot det som kan ge coping. Det är även positivt att 
energinivån ökade efter en HUA. Det tyder på att hästunderstödda aktiviteter kan vara 
till nytta vid rehabilitering där den psykiska energin är låg och behöver höjas, till exem-
pel vid utmattningssyndrom (Währborg & Iliste, 2009). Dock bör detta resultat tolkas 
med försiktighet då alfakoffecienten för energi på posttestet var låg. 

 
Antagande två, att det finns en tendens till samband mellan en positiv inställning 

till hästar och minskning av stress efter en HUA är inte förvånande då det stämmer 
överens med Berglers (1992) ståndpunkt, att en positiv inställning till djur har betydelse 
för att uppnå goda resultat av stressreduktion vid djurinteraktion. Detta samband förkla-
ras även av Norling (2001a) och Wilson (2009) som framför att när biophiliahypotesen 
uttrycker sig starkare i en individ vid djurkontakt, har man lättare att uppnå stressreduk-
tion, livskvalitet och återhämtning. Således påvisar resultatet i denna studie att hästun-
derstödd aktivitet med ridterapeut troligen fungerar bättre som stresshanteringsmetod 
för individer som har en positiv inställning till hästar.   

 
Antagande tre, att respondenter i högstressgruppen får en större stressreduktion 

än de i lågstressgruppen samt att kvinnor i högstressgruppen erhåller en större stressre-
duktion än män i samma grupp efter en HUA bekräftades delvis genom de två huvudef-
fekterna. Då den ena huvudeffekten beträffande kön visar att kvinnor erhöll en större 
stressreduktion än män efter en HUA tyder detta på att en sådan aktivitet kan fungera 
som stresshanteringsmetod vilken med fördel kan riktas till kvinnor. Detta ligger också i 
linje med Norling (2001a) som menar att kvinnor uppskattar djurkontakt mer än män. 
Vi har tidigare nämnt att en positiv inställning till djur påverkar om goda hälsoeffekter 
uppnås (Bergler, 1992). Vår slutsats blir därmed, att eftersom kvinnor generellt har en 
mer positiv inställning till djur så gav aktiviteten därför också en större stressreduktion 
för dem, vilket kan ses som en god hälsoeffekt. När det gäller könsskillnader beträffan-
de hur man hanterar stress beskrivs det i Meléndezs et al. (2012) studie att kvinnors co-
pingstrategi i högre grad består av “emotionell coping” och socialt stöd, vilket kan för-
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klara denna studies resultat som visar att emotionell interaktion med djur i socialt sam-
manhang appellerar mer till kvinnor. Den andra huvudeffekten att högstressgruppen 
erhöll en signifikant större stressreduktion kan tolkas som att aktiviteten hjälper till att 
buffra mot stress och bidra med coping för dem som mest behöver minska sin stress. 
Resultatet ligger också i någon mån i linje med Haraldssons (2009) studie om olika ty-
per av kraftkällor, där djur är ett exempel som kan bidra som buffert mot vardagsstress. 

 
Antagande fyra, att positiv affekt ökar efter en HUA medan negativ affekt mins-

kar tyder på ett positivt resultat för den hästunderstödda aktivitet som denna studie un-
dersökte. Vi anser liksom Klontz et al. (2007) att en specialanpassad aktivitet med häs-
tar ger möjlighet till att lätta på psykologisk press. Dock är denna studies resultat en 
följd av ett engångstillfälle och inte jämförbar med Klontzs et al. studie som innefattade 
fler mättillfällen samt använde andra självskattningsformulär än vi gjorde. Trots olikhe-
terna finns den gemensamma nämnaren med att använda psykologiska självskattnings-
tester, där både deras och vår mätning visar resultat i positiv riktning. Vi tycker även att 
vårt resultat går att koppla samman med Holmes et al. (2012) studie som visar att en 
’Equine Assisted Activity’ (EAA) gav en signifikant reduktion av ångest. Vi gör inga 
anspråk på en sådan nivå i denna studie, även om mätresultatet antyder att en HUA kan 
förbättra ett psykologiskt mående. Vi menar dock att vår mätning av positiv affekt är 
relevant då det överensstämmer med Folkmans et al. (2004)  påpekande att coping-
forskning bör fokusera på mätmetoder av positiva affekter.   
 

Antagande fem, att en högre stressnivå kan predicera en högre negativ affekt vi-
sar att även om inte all form av stress är förknippat med negativa känslor så finns det 
ändå en indikation på att en ökad stressnivå kan leda till en ökad negativ affekt. Detta 
överensstämmer med Antonovskys (2005) tes om den dubbla problematiken vid stress, 
att hantera både stressorer samt tillhörande känslor. Detta tydliggjordes i en regres-
sionsanalys som visar att man kan förvänta sig att höjning av stress också leder till en 
ökad negativ affekt. 

 
Antagande sex, att respondenter i högstressgruppen minskar sin negativa affekt 

mer än de i lågstressgruppen samt att kvinnor i högstressgruppen minskar sin negativa 
affekt mer än män i samma grupp efter en HUA fick delvis stöd. Att de i högstressgrup-
pen minskade sin negativa affekt mer efter en HUA stärker vår tidigare tes att hästun-
derstödda aktiviteter kan fungera som det Reitan et al. (2003) benämner som emotions-
fokuserad coping. Även Weiten och Lloyd (2008) menar att emotionsfokuserad coping 
innebär en förändring av den känslomässiga reaktionen. Då HUA tycks kunna ge både 
stressreducering samt minska negativa affekter menar vi att det styrker tidigare resone-
mang om att en HUA kan fungera som emotionsfokuserad coping. 

 
Validitet. I den interna validiteten finns det alltid en risk att mätningsresultat 

påverkats av trovärdiga alternativa förklaringar, så även i denna studie. Respondenterna 
kan ha påverkats av ridterapeutens föreläsning, av hästskötarnas lugnande inverkan, 
miljön eller av att åka på utflykt till en hästgård. Alla dessa faktorer kan ha påverkat 
individen vid sidan om själva hästaktiviteten. I hästunderstödda aktiviteter är dock 
nämnda faktorer en del av aktiviteten. Varje moment i interventionen har utformats 
mycket noggrant och har följt samma rutin så exakt som möjligt. På så sätt kan man 
uppnå en så balanserad slutsatsvaliditet som möjligt. För att kunna kontrollera att för-



 

13 
 

loppet var likadant varje gång filmades varje HUA. Replikerbarheten av denna studie 
torde fungera bra, man får dock inte glömma att varje HUA med sin ridterapeut och sina 
hästar är unika företeelser. Tidpunkten för genomförandet (25 dec-6 jan) kan ha påver-
kat att antalet personer i högstressgruppen var så få. Att det var betydligt färre personer i 
högstressgruppen samt att endast två var män kan vara negativt med avsikt på studiens 
validitet. Tilläggas kan, att trots signifikant resultat som visar att energinivån ökar efter 
en HUA har undersökningen en begränsning då alfakoffecienten för energi på posttestet 
endast visar 0,52. 

 
I framtida forskning skulle det vara intressant att titta på varaktighet av resultat. 

Studiens resultat visar att kombinationen med de båda frågeformulären SE och PANAS 
kan användas som utvärdering av verksamheter med liknande inriktning. Vi vill inte 
övertolka denna studies betydelse men anser att den kan ses som ett blygsamt försök att 
närma sig Johansens (2008) problematisering att det behövs verktyg för att mäta förbätt-
ringar av psykologiska funktioner. Då denna studies analyser innefattar förändringar av 
stress och känslor/affekter efter en HUA är det främst det som kan diskuteras i resultatet 
och. Vi är medvetna om att vår entusiasm över resultaten kan ha lett till övertolkningar. 
Trots detta vill vi tillägga att hästunderstödda aktiviteter är mångsidiga och kan bland 
annat liksom ridterapi ge kognitiva utmaningar, social interaktion, fysisk aktivitet och 
känslomässigt engagemang (Silfverberg & Tillberg, 2011). Vi instämmer även med 
Torres et al. (2005) tanke, att hästar med sin storslagna och behagliga närvaro kan hjäl-
pa människor in i en terapeutisk kontakt med sin egen styrka och vitalitet.  

 
Slutsats. Denna studies resultat visar att en HUA skulle kunna vara värt att prö-

vas som en stresshanteringsmetod i preventiv, rehabiliterande och habiliterande syfte. 
En sådan ansats menar vi kan ha stor betydelse då stressrelaterade ohälsa ökat i samhäl-
let och att kvinnor drabbas av långtidssjukskrivningar i större utsträckning än män. 
Denna studie bekräftar att kvinnor har högre stressnivå än män. Att resultatet visar att 
kvinnor sänker sin stressnivå mer än män efter en HUA tyder på, att när det handlar om 
levande hästar – då uppskattar kvinnor hästkraft mer än män.  
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