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Hästen och människan 

Hästen har historiskt sett intagit en särställning i människans historia. Om inte 

hästen funnits hade vår historia sett helt annorlunda ut. Den har burit oss och dragit 

oss i tusentals år. Den har underlättat vår vardag i både freds- och krigstid. I 

dagens svenska samhälle är hästen och olika aktiviteter kring hästen en viktig 

faktor inom flera olika sektorer av samhället. Hästverksamheten är expansiv och 

en viktig näring av intresse för kommuner, företagare och samhällsplanerare. Den 

rymmer en potential både vad gäller tjänster, produkter och turistnäring. Ridsport 

är också en viktig och uppskattad handikappsport och den största sporten för 

personer med funktionsnedsättning i Sverige. Hästumgänge och ridning spelar en 

väsentlig roll för friskvård och rehabilitering. Ridning bidrar på så sätt till mål på 

handikappolitikens och folkhälsopolitikens områden (Nationella Stiftelsen 2006). 

Ridterapi är en behandlingsform som visat sig ha effekter vid en rad olika 

funktionsnedsättningar och sjukdomstillstånd, bland annat stroke, multipel skleros, 

cerebral pares, ryggmärgsskador, autism, utvecklingsstörning psykiska störningar 

och ryggproblem. 

 

Ridterapi och forskning 

Ridterapi har använts i Sverige och övriga Europa sedan 1950-talet. Det unika med 

denna behandlingsform är att den kombinerar fysisk aktivitet, kognitiva 

utmaningar, social interaktion, känslomässigt engagemang samt möjlighet till 

umgänge med djur och vistelse i natur. Ridterapi innefattar inte bara ridning utan 

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

syfte och som initieras/leds av en person med en terapeutisk profession, oftast 

sjukgymnaster. Innehållet i behandlingen anpassas till patientens individuella 

förutsättningar och rehabiliteringsmål. Andra benämningar som förekommer är i 

Sverige HUT (hästunderstödd terapi, HUA (hästunderstödda aktiviteter) och 

internationellt, EAT, Equine Assisted Therapy. 

Trots att ridterapi använts som behandlingsform i över ett halvt sekel finns det 

förvånansvärt få vetenskapliga studier utförda. Generellt sett är det tunnsått med 

forskning i fråga om olika rehabiliteringsformers effekter få. Det gäller i ännu 

högre grad när djur medverkar i behandlingsprocessen. 

Det finns ett fåtal publicerade studier om ridterapins effekter för personer med 

neurologiska sjukdomar eller skador, varav de flesta rört barn med cerebral pares. 

För denna grupp finns det tillräckligt mycket evidens för att behandlingsformen 

ridterapi kan rekommenderas ur medicinsk synpunkt. De få studier som finns 



beträffande personer med multipel skleros bekräftar och förstärker varandra: 

ridterapi förbättrar balansförmågan, ger smärtlindring, mindre muskelspänning 

samt bidrar till ökad hälsorelaterad livskvalitet. Studier riktade mot personer med 

stroke, ryggsmärtor, schizofreni och ätstörningar vittnar, genom deltagarnas egna 

utsagor i kombination med behandlarens / projektledarens iakttagelser, om att 

individuella behandlingsmål relaterade till resp. funktionsnedsättning har uppnåtts. 

Ridterapin har därutöver bidragit till upplevelser av välbefinnande, livskvalitet och 

värdighet, fostrat mod och självtillit samt underlättat kroppskännedom och 

självförståelse. Det sistnämnda uppges även som ett av resultaten av en studie om 

unga flickor med svår social problematik, vars behandling utgjordes av att 

flickorna gavs hästskötarutbildning. Denna gav även ökad förmåga att ta ansvar 

och bättre förmåga att samspela med andra. Även i en studie av ridterapi för 

personer med svår schizofrenidiagnos görs liknande resultat gällande. 

 

 

Ridterapi för strokedrabbade 

Jag skall översiktligt redovisa ett forskningsprojekt om ridterapi för personer som 

drabats av stroke. Stroke är ett samlingsnamn för cirkulationsstörningar i hjärnan, 

framför allt hjärninfarkt och hjärnblödning. Varje år drabbas omkring 25 000 

invånare i Sverige av stroke. Prognosen är att antalet kommer att öka, vilket bland 

annat beror på att allt fler lever i allt högre åldrar. Risken att insjukna ökar med 

stigande ålder; ca 80% av dem som insjuknar är över 65 år. 

En skada på hjärnan kan påverka en rad olika förmågor, till exempel i fråga om 

rörelse, kognition och språk. I många fall ger stroke en livslång 

funktionsnedsättning. Därav följer att rehabiliteringsinsatserna i sådana fall följer 

en individ livet ut. Livet har förändrats i flera avseenden, ofta på ett 

genomgripande sätt. Många har behov av nyorientering i tillvaron. Det handlar till 

stora delar om att återta gamla kunskaper, till exempel att på nytt lära sig tala, läsa 

och skriva efter en afasi. Men nyorienteringen kan också handla om att lära helt 

nya saker och att tillämpa och utveckla dessa. 

Att ridterapi har en positiv inverkan på människors välbefinnande och livskvalitet 

finns det mycket som talar för i hittills genomförda studier. Men vad som 

åstadkommer detta och vad dessa begrepp närmare innebär i förhållande till 

ridterapi finns inte beskrivet. Det var därför angeläget att formulera 

forskningsfrågor som försökte ringa in just detta område. Projektet ”Hästen som 

terapeutiskt verktyg – om ridterapi, välbefinnande och livskvalitet” har syftat till 

att bearbeta följande frågor: 

 

- Kan kommunikationen mellan ryttare och häst främja ryttarens 

självförståelse av kroppsliga och själsliga förmågor? 

- Kan ridterapi kan stimulera lusten till lärande och bidra till ett nytt och 

värdigt liv för människor som i vuxen ålder drabbats av hjärnskada? 



- Kan en friskvårdande aktivitet som ridning främja livskvaliteten för 

människor med livslånga funktionsnedsättningar till följd av 

skador/sjukdomar som drabbar hjärnan? 

Metod: 4 personer i olika åldrar med varierande grad av fysiska, psykiska, 

kognitiva och språkliga med efter en stroke fick rida och sköta om hästen under 

ledning av en sjukgymnast, som också var specialiserad på ridterapi, 1 gång i 

veckan under ett halvårs tid. Under denna tid intervjuades de, enskilt och i grupp. 

Parallellt genomförde forskarna litteraturstudier med inriktning  på etiska teorier 

om välbefinnande och livskvalitet samt på sjukgymnastisk rehabilitering med 

fokus på ridterapi som behandlingsform för neurologiska skador/sjukdomar. 

Resultat: Projektet visade att för personer som drabbats av stroke kan hästumgänge 

och ridning underlätta lärandeprocesser och återupprätta en människas värdighet; 

öka förmågan att vända svårigheter till utmaningar samt bidra till upplevelser av 

välbefinnande och livskvalitet. Känslan av att vara kapabel och att klara mer i sin 

ridning har betydelse för det dagliga livets kvalitet. Ridningen har även stimulerat 

förverkligandet av livsplaner samtidigt som ridningen blir själva medlet härtill. 

 

 

Fakta och framtid 

Ridterapi förekommer i begränsad omfattning i Sverige idag. Tillgång till ridterapi 

för personer med neurologiska funktionsnedsättningar finns i dagsläget enbart i 

liten skala inom ett fåtal rehabiliteringskliniker. I öppenvården är tillgången så gott 

som obefintlig. I ett nytt project, ”Ridterapi - fakta och framtid”, undersöker vi om 

det är så att de gynnsamma effekter som forskning visat på inte är tillräckligt kända 

bland vårdgivare och beslutsfattare eller om det finns föreställningar om att 

ridterapi är en orimligt dyr behandlingsform, eller om det kan vara så att 

ridanläggningar, till exempel kommunala ridskolor, inte insett vilken potentiell 

inkomstkälla tillhandahållande av ridterapi kan utgöra. Men andra ord håller vi på 

att kartlägga hinder och pekar ut möjligheter med ridterapi för både 

rehabiliteringsansvariga och företrädare för hästnäringen. Vi kartlägger också de 

faktiska kostnaderna för ridterapi och jämför dem med andra befintliga 

rehabiliteringsinsatser som görs av sjukgymnast. En rapport skall föreligga I 

september 2011. 
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