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Hästen har genom historien varit en följeslagare till människan. 
Vi har genom åren haft stor nytta av vår relation till hästen. Häs-
ten har förflyttat riddaren och dragit kanonerna i krig. Idag är 
det mer i fredligare sammanhang som hästen får en roll i våra 
liv.  Även om den i nutid inte främst betraktas som en arbets-
häst längre, som underlättar för oss i jord-och skogsbruk, har 
den inte spelat ut sin roll. Hästen har tidigare varit värdefull för 
transporter av människor och materiella ting för vår överlevad. 
Dess roll idag är av mer rekreationell karaktär alternativt tera-
peutisk i förhållande till oss människor. Det är just dess roll för 
vårt välmående som vi kommer att fokusera på i denna bok.          

INTRODUKTION
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Det handlar inte bara om 
vad hästen kan göra för 
oss människor utan vad vi 
kan göra för hästen 
menar Catharina Carlsson 
som känner en stor tack-
samhet till hästarna som 
lärt henne så mycket om 
vad som är viktigt i livet. 
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FÖRORD 
Jag hade turen att bo i närheten av en kommunal ridskola när jag växte 
upp. Det gav mig fantastiska möjligheter att bekanta mig med de fyrbenta 
ståtliga hästarna som jag varit så förtjust i sen jag kan minnas. Minns än 
idag doften av sågspån som mötte mig första gången i stallet.  Eller doften 
av höet som letade sig in innanför kläderna när man körde in hö på som-
maren. Fast mina föräldrar motvilligt släppte iväg mig till att börja med blev 
det sen någonting de inte ång-rade. Stallet blev mitt andra hem och de vis-
ste var jag befann mig. På så vis slapp dem oroa sig. Eller kanske borde 
dem ha oroat sig då jag kunde ta hand om hästar som vägde uppåt 600 kg. 
Rätt fachinerande idag att tänka tillbaka på villket ansvar vi stalltjejer fick, 
för både ridskolans hästar och privat-hästarna, när vi hade stalljouren. Jag 
tvekade dock aldrig på att det var bland hästarna jag hörde hemma. Jag 
kan idag förstå att det var just den tilltron som gjorde att det förmodligen var 
så olycksfritt, trots kanske lite för ansvarsfullt arbete för vår ålder. Å andra 
sidan hade vi vuxna som hade tillit till oss och de relationer som byggdes 

upp under dessa år har haft inverkan på livet i stort. Det var där jag första 
gången klev in i en styrelse och fick ta ansvar för en budget och skriva pro-
tokoll. Mina egna och mina kompisars insatser var betydelsefulla för ridsko-
lan. Man litade på oss när det gällde allt från stora tävlingarrangemang till 
morgonfodring. Vi kände att vi kunde påverka, vilket har följt med mig in i 
vuxenlivet. Där jag valt att kämpa för saker jag tror på. Idag lever jag på en 
hästgård med flera hästar och hundar i vår familj som även består av två un-
derbara söner. Det ska nog inte vara möjligt för en ensamstående mamma 
att ha en hästgård. Men kanske är det snarare så att jag känner mig som 
enastående, som mina söner säger att jag är, genom de livserfarenheter jag 
fått till mig. Då blir kanske det som ska vara teoretiskt omöjligt faktiskt prak-
tiskt möjligt. Så var det ju under min uppväxt i stallet att vi gavs möjligheten 
trots att vi per definition bara var barn. Så är det ju med hästen att den bryr 
sig varken om ålder, kläder eller socioekonomisk bakgrund utan den tar dig 
för den du är.  
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Det är dags att släppa taget om tidigare kunskaper om hästar och bygga relationer med tillit och omtanke som grund istället för domi-
nans och hierarki. Att bygga relationer baserade på empati och medkänsla där självmedkänsla är en förutsättning. 



Att inte säga någonting säger 
ibland det mesta 
	 	 	 Emely Dickinson

Godhet är det språk som de 
döva kan höra och de blinda kan 
se 
	 	 	 Mark Twain

Det är precis det som denna bok kommer att handla om, 
möjligheten att få vara sig själv. Men då denna bok till vissa 
delar kommer att handla om hur hästar kan bidra till socialt ar-
bete behöver vi börja med att ställa frågan; Hur föddes tanken 
om hästar i socialt arbete för mig personligen? Ja egentligen 
väcktes nog intresset redan när jag arbetade på kriminalvården 
med intagna som hade långa straff bakom sig. Att se dessa 
män/killar i stallet med två nordsvenskar var något som väckte 
ett tidigare minne. Redan som ung hade jag i rollen som ridin-
struktör sett hur tjejerna i stallet fick en annan självbild av att 
hantera hästar på flera hundra kilo. Bilderna av de intagnas 
förändring från en tuff attityd till personalen till ett betydligt mer 
nyanserat sätt att bemöta samma personal, fick mig att bli 
intresserad av betydelsen av mötet mellan hästar och männi-
skor. När jag sen såg en annons om en utbildning vid Öster-

sunds universitet där fokus låg på hästar i rehabilitering 
tvekade jag inte att söka den. Jag antogs och efter de tre år 
som det tog att genomföra utbildningen stod det klart att jag 
hade fler frågor än jag hade svar på vad hästens roll var i so-
cialt arbete. Så när jag sen fick möjligheten att välja avhan-
dlingsämne så var valet inte svårt. Jag ville så klart ta reda på 
vad hästens roll i socialt arbete verkligen handlade om. Genom 
min studie som låg till grund för min avhandling fick jag 
möjligheten att explorativt undersöka hästens roll för unga kvin-
nor med självskadebeteende och dess personal vid ett HVB-
hem. I min roll som lärare vid universitet på socionomprogram-
met har det varit mötet mellan professionell och klient som 
intresserat mig mest. Därför har valet att fokusera på personlig 
professionell utveckling och samtalsmetodik känts självklart. 
Föga hade jag väl kunnat ana att undersökningen om hästens 
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Det vi söker med längtan, 
överallt, utanför oss, det 
finner vi tillslut inom oss 
själva

roll skulle leda till nya kunskaper om relationen och mötet mel-
lan dessa parter samt om personlig professionell utveckling. 
För avhandlingen kom att visa sig handla om vikten av autentic-
itet. Vilka hinder som kan stå i vår väg för att vara autentiska i 
mötet med varandra? Det kan låta som den enklaste sak i 
världen att vara sig själv, att öppna upp för sina genuina tankar 
och visa känslor för varandra. Men genom vår tids socialicering 
och därmed våra livserfarenheter skapar vi strategier för att 
dölja de känslor och tankar som inte är socialt accepterade. Vi 
får lära oss att vissa känslor är mindre lämpliga att visa, de som 
betraktas som negativa exempelvis ilska, frustration och van-
makt. På olika sätt märker vi att det kan skapa dålig stämning 
eller ett bemötande vi kanske inte önskar om vi visar vad vi 

verkligen känner. Det finns oskrivna regler om vilka känslou-
tryck som är möjliga och vilka som inte är rimliga att visa upp 
precis som teoretikern Arlie Russell Hochschild lyfter fram. Det 
får konsekvenser för oss då känslor är ledtrådar om behov som 
är tillgodosedda respektive inte tillgodosedda. Dessutom byg-
ger emotionell empati på att vi kan ha förståelse för hur någon 
annan har det. Men om vi inte har fått möjlighet att ge utlopp 
för våra egna känslor av exempelvis sorg, ilska, ångest då blir 
det så mycket svårare att finnas för någon annan som känner 
sig ledsen, arg eller har ångest. Dessutom förutsätter förmåga 
till medkänsla med någon annan att vi  har medkänsla med oss 
själva. Vi behöver med andra ord börja med oss själva innan vi 
kan utöva medkänsla för någon annan.        
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Hästar kan vara fantastiska läromästare genom sin förmåga att 
känna av vår sinnesstämning och våra avsikter. Deras nyfikenhet 
och vilja att vara till lags spelar en stor roll. De är känsliga för berör-
ing och för vilka intentioner och emotioner vi tar med oss i mötet 
med dem. De har varit våra trogna följeslagare i över 6000 år. Häs-
ten har burit oss i krig, dragit vår plog och transporterat oss genom 
historien. I nutid behöver vi inte längre hästen för vår överlevnad i 
de flesta delarna av världen. Vi är fria att utforska varandra utifrån 
nyfikenhet och kreativitet om vi så önskar. 

Tidigare var nog människan mest fokuserad på vad den behövde 
lära hästen för att kunna agera som krigs-, jordbruks eller vagns-
häst. Det har dock med tiden visat sig att hästen har en del att lära 
oss människor. Jag har haft privilegiet att få uppleva det personli-
gen, men även genom att observera det i den forsknings-studie 
som jag har genomfört. Dessutom har jag upplevt det i den under-
visning jag har bedrivit vid Linneuniversitetet på kursen hästunder-
stött socialt arbete på 7,5 respektive 15 högskolepoäng. I han-
dledningsgrupper om 4-6 personer har det blivit tydligt hur vi ge-
nom att interagera med hästen som ett subjekt med egna tankar 
och känslor kan vi lära oss mycket om oss själva. Hästen ger 
utrymme för självkännedom om vi vill och kan.

Avsikten med den här boken är just att lyfta fram hur vi kan lära oss 
något av hästen. Framförallt ligger fokus på hur professionella i so-
cialt arbete eller andra människobehandlande organisationer kan 
dra nytta av dem erfarenheter jag och andra har gjort med 
hästarna. 

HÄSTAR SOM LÄROMÄSTARE
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Varför är det viktigt? Av den anledningen att det finns klienter som 
har mött professionella inom dessa yrken som har varit bryska, oupp-
märksamma, distraherade, avvisande och rent av fördömande. Ja 
ibland har det handlat om att orken eller motivationen att hjälpa har 
minskat på grund av exempelvis empatitrötthet. När klienter får ett 
sådant bemötande är vi alla förlorare i ett samhälle som bygger på 
principer om allas lika värde. Nyckeln till framgång är ett lyssna in 
vad den man möter har för emotionell status med ett icke-
värderande förhållningssätt. Det är något som hästen genom sin na-
tur är väl lämpad för. Dessutom visar det sig att hästen tillåts respon-
dera i större utsträckning då det inte upplevs som lika hotfullt. En hy-
potes är att vi inte fullt ut kan veta vad hästen responderar på. Det 
ger utrymme för en ödmjukhet och en öppning för att avvakta med 
att öppna upp för vad som sker inom oss. Vi kanske blir medvetna 
om det själva men kan avvakta med att verbalt delge det. Om vi 
bemöter hästen med passiv aggressivitet lär vi dock misslyckas 
med att få den att acceptera oss. Med andra ord väcker våra inre 
känslor en autentisk respons hos hästen. Det kan vara allt från att 
hästen lägger öronen bakåt, väljer att gå bort från oss om den kan 
eller försöker bita oss. Om vi då vill ha kontakt med hästen får vi re-
glera våra känslor och för att kunna göra det behöver vi bli med-
vetna om dem.

Genom att klienterna, eleverna i min forskning eller studenterna på 
kursen hästunderstött socialt arbete får möta olika hästar så lär de 
sig mer om sig själva, relationella gränser, bemötande och samar-
bete. De blir mer medvetna om sina emotioner, intentioner och sitt 
kroppsspråk. I mötet med hästen måste de ta beslut med mer tyd-
lighet, empati och medkänsla. Min förhoppning är att den här boken 
ska ge nya insikter om hästens roll i socialt behandlingsarbete både 
för potentiella klienter men även för de professionella. Det behöver 

inte betyda att kunskapen från boken leder till att hästen blir en aktiv 
deltagare i mötet med klienten. Utan det kanske snarare leder till att 
professionella försöker lära av hästen. Exempelvis ett bemötande 
som innebär att inte döma de personer de möter i sin profession, 
oavsett vilka livsberättelser de får ta del av. Att de som läser denna 
bok väljer att arbeta för att uppnå autenticitet och därmed även au-
tentiska möten. Där vi tillåts att vara oss själva i så stor utsräckning 
som det är möjligt. Att vi kommer till insikt med vikten av att låta oss 
duga som vi är. Ingen är perfekt. Att förändring bara kan komma ini-
från när det finns en trygg bas att stå på och utrymme för kreativitet 
ges. Då kan sociala normer behöva hamna i bakgrunden för att und-
vika ett rätt och fel-tänkande. För det är många som vittnar om, att 
en av de starkaste drivkrafterna med att vara i stallet med hästen är 
att man slipper att tänka på alla måsten eller vad man borde ha 
gjort. 

I relation till hästen kan man få en paus från allt runt omkring och 
bara få vara precis som man är. Hästen hjälper oss att vara mer här 
och nu. Precis som ingredienserna i mindfulness finns det tillsam-
mans med hästen ett inslag av acceptans. En acceptans som fram-
förallt låter oss vara precis den vi är för stunden. Det är något som vi 
i ett västerländskt samhälle inte har så många möjligheter till. I stort 
har vi snarare lärt oss vikten av att följa rådande normer. Vikten av 
att tänka strategiskt och planera sitt liv redan från förskoleålder fram 
till pension. Våra liv handlar inte så mycket om överlevnad längre 
utan om status och framgångsfaktorer. Att vara en lyckad människa 
med kärleksfull familj, kreativt arbete, vackert hem och en bra pen-
sionsförsäkring. Har vi ett fritidsintresse handlar även det ofta om att 
vara framgångsrik; som exempelvis att ha lågt handikapp i golf, att 
nå de högre klasserna i dressyr eller att vara medlem i det vinnande 
fotbolls-, handbolls-, volleyboll- eller basketlaget. 
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Hela livet handlar om att få ihop livspusslet och att ha 
en fasad utåt som vittnar om lycka och framgång. Har 
vi en häst räcker det inte riktigt med vilken häst som 
helst. Utan vi delar med oss på sociala medier om den 
spektakulära ras vi valt eller vilka speciella talanger 
just vår häst har. För den enskilda hästen vi möter spe-
lar dock dessa statusindikatorer ingen som helst roll. 
De bryr sig bara om vårt möte här och nu. Där det 
som blir viktigt snarare handlar om vad vi förmedlar till 
hästen i stunden. Är vi potentiellt farliga eller inte? Kan 
hästen ha tillit till oss? För hästarna handlar livet fort-
farande om instinkter, intentioner emotioner och om 
överlevnad, vilket vi människor kan behöva bli 
påminda om. 

Det är även möjligt att beskriva hästen som en bro mel-
lan två människor. Här kan hästen genom sina behov 
som “flyktdjur” (här mer tänkt som motsatsen till oss 
som av hästen uppfattas som ett rovdjur)  göra oss 
människor medvetna om våra emotioner och inten-
tioner. Om dessa inte är förenliga med hästens behov 
måste vi kunna reglera dem för att inte stöta bort häs-
ten. Det är samma villkor för både klient och personal, 
vilket gör att vi möts på mer lika villkor. Vi tvåbenta blir 
mer jämspelta, vilket sätter normer ur spel i förhål-
lande till exempelvis socialt arbete där oftast den pro-
fessionella har en maktposition i förhållande till klien-
ten. För hästen upplevs dock glädje som en mer neu-
tral känsla medan aggressivitet, ångest och rädsla för 
att nämna några känslor kan upplevas som negativa. 
Hästen trivs bäst i vårt sällskap om vi är lugna och om 
vårt kroppsspråk är förenligt med våra emotioner och 
intentioner. Det betyder att de oftare responderar med 
nyfikenhet och vilja att vara med oss om vi inte up-
plevs som hotfulla. 
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Hästens genuina nyfikenhet har förmodligen 
bidragit till att den blev domesticerad. Det är 
denna nyfikenhet som kan förklara varför 
detta flyktdjur kan tänka sig ha en relation 
med ett rovdjur som människan mot alla odds.

Så om vi är rädda är det bättre att visa oss små och sätta oss på huk än 
att försöka dölja vår rädsla med dominant kroppsspråk. Genom att häs-
ten manar oss till att vara mer autentiska leder det till att vi som möts till-
sammans med hästen får möjlighet till en mer autentisk relation. Det är 
just i förhållande till autenticitet som vi kan säga att hästen är en brobyg-
gare. Vi skulle även kunna säga att hästen visar oss vägen till en relation. 
För hästen verkar begrepp som svek främmande. Hästens interaktion 
bygger på uppriktighet och transparens om vad de känner, såvida de 
inte genom inverkan av oss människor har lärt sig att det inte är okey att 
respondera. I dagligt tal kallar vi det inlärd hjälplöshet, något som kan bli 
ett resultat av negativ eller positiv förstärkning av oss människor. 

En häst agerar inte som din vän för att sen hugga dig i ryggen eller har 
en “hidden agenda” så som vi uppfattar den. Om en häst inte gillar dig i 
stunden så visar den i regel det direkt. Hästens överlevnad bygger på 
ärlighet mellan flockens medlemmar. Om människan inte är kongurent i 
sitt kroppsspråk med vad den verkligen känner så kommer hästen känna 
av det. I ett samtal mellan en klient och professionell är det inte säkert att 
det blir lika tydligt om de inte är konsekventa i sitt kroppspråk eller ver-
bala språk med vad de egentligen tänker eller känner. För några av våra 
mest inkännande eller ska vi kalla det känsligaste klienter blir det dock 
uppenbart att vi inte är ärliga. Det kan i sin tur leda till att någon tillitsfull 
relation aldrig kommer tillstånd. Det är problematiskt då forskning visat 
oss vikten av en god relation mellan klient och professionell. Så förenklat 
kan vi säga att hästen har möjlighet att ge oss utymme att i större ut-
sträckning bli medvetna om vårt kroppsspråk, vår emotionella status 
samt våra intentioner och om vi är kongurenta i våra olika sätt att för-
medla oss. Hästen kan med andra ord hjälpa oss att finna en balans mel-
lan våra tankar och känslor. 
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Empati är mer än att förstå hur 
det är att gå i ett par skor. Det 
handlar snarare om att kliva i 
den andres skor och gå en bit 
på dennes väg i livet.  

Genom våra professionsutbildningar finns en ten-
dens till övervägande fokusering på intellektuell intel-
ligens i stället för emotionell eller social intelligens. 
Det har visat sig i studier av läkare att desto längre 
tid de spenderat på läkarutbildningen desto högre 
nivåer av intellektuell empati, men desto mindre 
förmåga till emotionell empati. Det kan ses som prob-
lematiskt då det i vår kommunikation krävs både 
genuin nyfikenhet och emotionell empati samt med-
känsla för att uppnå en bra relation. Förutom empati 
eller ibland kallat omtanke krävs tillit för att uppnå en 

relation till både en människa och en häst. Båda par-
ter måste visa att de går att lita på. När det gäller 
hästen handlar det främst om att klara av att utgå 
från hästens behov och att inta hästens perspektiv, 
istället för att tolka hästen utifrån vad som skulle vara 
bäst för människan. Det samma kan vi säga när det 
gäller barnperspektivet. Det gäller att inta barnets 
perspektiv och inte bara ha ett barnperspektiv då 
det senare gärna bygger på våra egna erfarenheter 
och inte lika mycket på respekt och empati för det 
enskilda barnet.                                                       
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Att kunna mentalisera kan vara 
av stor vikt i mötet med hästen 
såväl som i mötet med andra 
människor vare sig det är i 
privatlivet eller i vårt arbete. 

För att uppnå en relation till klienter, kollegor eller chefer 
behöver vi vara inkännande, autentiska, känna medli-
dande och respekt, vilket även gäller för att uppnå en rela-
tion till en häst. Vi behöver vara medvetna om våra egna 
tankar och känslor lika väl som den andres, samt att vi 
behöver förstå att den andre responderar på hur vi pre-
senterar oss själva samt kommunicerar med den andre. I 
relation till hästen behöver vi både verbal och ickeverbal 
kommunikation. Något som kräver tålamod, tillit, god 
självkännedom, reflektionsförmåga, ödmjukhet, käns-
lighet, fokus här och nu samt emotionell medvetenhet och 
förmåga att reglera emotioner med hänsyn till hästens be-
hov. Hästen är ett flyktdjur till skillnad från oss människor 

som snarare är att betrakta som ett rovdjur. Flyktdjuret är 
beroende av att kunna känna in emotioner och intentioner 
hos omgivningen. I mötet med hästen blir vi påminda om 
vikten av instinkter och emotioner såväl som hur vi ser på 
oss själva. Vilken självbild och självkänsla vi har inverkar 
på mötet med hästen om än tydligare än i mänskliga 
möten. Här blir vår status i samhället inte relevant utan vi 
möts utan möjlighet att hänvisa till vår position i samhälls-
strukturen. Här kan inte längre slitna eller nya masker 
hjälpa oss utan snarare vår förmåga att vara autentiskt 
oss själva i mötet med hästen. För i mötet med hästen får 
vi omedelbar återkoppling om vi inte är autentiska utan 
försöker hålla upp en fasad av självsäkerhet.                            
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I mötet med hästen är det betydelsefullt att 
turas om att ta initiativ. Precis som i vänskap 
är det inte hållbart om det endast är en indi-
vid som sätter agendan. Att det ska vara lika 
självklart att följa med när hästen är nyfiken 
på något som att hästen ska följa oss är 
något vi inte alltid har fått lära oss via littera-
turen om hästen tyvärr. Fundera gärna över 
hur länge du själv vill bygga lego eller ett 
sandslott om den ni bygger med hela tiden 
skall bestämma. 

Här visar det sig ofta att barn och unga har betydligt lät-
tare att möta hästar än vad vuxna kan ha. Det kan bero på 
att de inte är lika socialiserade till att upprätthålla en fasad 
än. Barn och unga vågar visa sin osäkerhet eller glädje 
när de möter hästen. En annan faktor som kan ha bety-
delse är att barn och unga inte heller har hunnit bygga 
upp mentala bilder över alla faror som kan finnas i ett möte 
med en häst. Med erfarenhet följer ju även mindre lyckade 
interaktioner med hästen oavsett om det beror på vårt 
eget agerande, hästens eller någon annan faktor. Att kliva 
in i mötet med hästen mer som ett oskrivet blad har sina 
fördelar då det underlättar att vara mer här och nu, vilket 
är något som hästen föredrar. 

Fundera gärna över hur länge du själv vill bygga ett 
sandslott om den du bygger med hela tiden skall 
bestämma.Hur ställer du dig till följande metafor, som byg-
ger på tankarna bakom positiv förstärkning som “klicker-
träning” som ibland anges som en relationsbaserad trän-
ing? Tänk dig att du blir inbjuden av din kamrat att bygga 
ett sandslott på stranden en varm sommardag. När du sit-
ter på stranden med din spade och hink så upptäcker du 
att din kamrat erbjuder dig godis om du bygger som 
kompisen vil ha slottet. Känner du dig som en jämbördig 
lekkamrat? Känner du att du får vara kreativ? Att din kam-
rat tar hänsyn till din upplevelse och dina känslor? Känner 
du att du får mer kontroll över situationen för att du erbjuds 
godis om du bygger tornet på slottet som din kompis vill 
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En individs innersta önskan 
på livets väg kan vara att bli
accepterad för den person man 
verkligen är och inte den man 
känner att man behöver utge sig 
för att vara för att bli accepterad 

ha det? Blir du tryggare på stranden med din kompis om 
den erbjuder dig godis om du bygger landbryggan in till 
slottet som kompisen vill att den skall byggas? Har själva 
byggandet av slottet ett högre värde för dig bara för att du 
får godis förutsatt att du bygger det som din kompis vill? 
Tänk dig också att om du bygger på ett annat sätt än 
kompisen vll så resulterar det i att kompisen slutar inter-
agera med dig  och ignorerar dig. VAd händer med dig men-
talt då tror du? Tror du att du tar fler eller färre initiatvi under 
byggandet av sandslottet? Om någon desssutom talar om 
för dig att du inte får bli för ivrig på att vilja ha godis eller är 
för närgången, för du får nämligen bara godis om du är 
lugn, hur inverkar det på din lust till lek på stranden? För det 

fins i den här leken med sandslottet ett rätt sätt att bygga 
sandslottet och endast när du bygger rätt får du en godis. 
Blir leken mer lustfulld då? Tar du mer eller mindre initiativ? 
Tror du att du upplever dig mer sedd utifrån vad du känner 
eller ger uttryck för i denna lek? Tror du att relationen mellan 
dig och din kompis påverkas i negativ eller i positiv 
riktning?Blir du mer motiverad att bygga sandslott? Känner 
du att din kompistar hänsyn till dig och att nifår en glad 
stund där er kommunikation blir positv och du har utrymme 
att utvecklas? Tror du att nyfikenheten över hur man bygger 
ett sandslott ökar eller minskar? Blir d en inkluderad jämlik 
samarbetspartner om du bygger sandslott med en kompis 
som belönar dig likt hur vi belönar i “klickerträning”? 
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Möjligheten att vara autentisk är något som hästen öppnar upp för då den upp-
levs som ickeväderande. Hästen förhåller sig inte till våra eventuella diagnoser 
eller funktionshinder. Tillit är en annan faktor som öppnar upp för autenticitet. 
Hästen skvallrar inte för någon, vilket kan skapa en känsla av trygghet. Upplevel-
sen av att vara jämlika inför varandra är andra förutsättningar för att våga vara 
autentisk och något som hästen kan bidra med. Då vi människor inte kan vara 
säkra på hur vi ska tolka hästen, oavsett hur lång erfarenhet av hästar vi har,                                                                                                                                                                                                                                                                                              
kan vi behöva ta hjälp av varandra för att kunna ställa upp olika möjliga hypote-
ser. Om vi kan ta till oss dessa egenskaper i mötet med andra människor och 
vara ickevärderande, genuint nyfikna och skapa utrymme för tillit kan det möjli-
gen bidra till liknande utrymme för autenticitet även om vi som människor förmod-
ligen behöver vara än mer övertygande än hästen. Genom relationskompetens 
och god självkännedom, reflektionsförmåga  och en öppenhet till såväl häst som 
människa skapar vi utrymme för medkänsla.                                                     

Men vägen till medkänsla kan vara smärtsam då vi behöver bearbeta olika käns-
lor som sorg över att olika behov inte har blivit tillgodosedda under livets gång. 
Vår egen inre kritiker, våra försvar och möjligheten till projicering kan vara hinder 
till att ta emot empati och medkänsla. Det krävs acceptans, icke-värderande 
känslomässig närvaro i nuet, förmåga att reglera sina känslor, genorositet, mod, 
motivation, nyfikenhet, tolerans, tålamod, uthållighet, vänlighet, ärlighet och 
förmåga att förlåta såväl som en öppenhet för att vara sårbar. Genom boken erb-
juds vägledning där mindfulness och filosofin non-violent communication kom-
mer att hjälpa oss att uppmärksamma våra känslor och behov.  Buddistisk filo-
sofi bistår oss på vägen till hjärtats väg. Till medkänsla och själv-medkänsla som 
gör att vi kan undvika empati-trötthet och istället känna glädje och tacksamhet 
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INSIKTER VIA MÖTET MED HÄSTEN
3



 

Vilka insikter kan mötet med hästen bidra med? Ja den frågan kan kanske 
inte besvaras generellt sett utan vi måste ta viss hänsyn till vem som 
möter hästen och vilket syfte mötet har. När universitetspedagoger blev 
inbjudna att möta hästarna på gården stod undervisningsmomentet per-
sonlig professionell utveckling på socionomutbildningen i fokus. De lärare 
som deltog skulle genom mötet ges utrymme att reflektera över sin egen 
undervisning. Det visade sig ganska snabbt att mötet med hästen väckte 
empati för socionomstudenterna när de skall kliva utanför sin “comfort-
zone”. Även om flera av lärarna hade viss erfarenhet av hästar sen tidi-
gare hade de inte tidigare mött hästar som var i frihet i en flock med an-
dra hästar. Det nya menar lärarna kan väcka rädslor och försvar men sam-
tidigt nyfikenhet och inspiration. 

Att känna trygghet var något som samtliga lärare lyfte fram som en 
förutsättning för lärande både för dem själva och för deras studenter. Det 
blev tydligt att mötet, med för dem okända hästar som kunde röra sig helt 
fritt, väckte deras behov av trygghet och känsla av att ha kontroll över 
situationen. Här kunde andra faktorer än hästen väcka en känsla av ot-
rygghet, som exempelvis att ha en publik som kunde granska mötet. Det 
kunde lätt väcka prestationsångest att veta att det man gör sker inför en 
publik. För några var det ju även så att de insåg att dem själva kunde 
vara sin värsta kritiker. Det i sin tur kan ju inverka på mötet med hästen 
såväl som med studenter eller klienter. I deras roll som universitetspeda-
goger i mötet med studenter upplevde pedagogerna att det var en 
balansgång mellan utmaning och trygghet både för dem och deras stu-
denter. Precis som i mötet med hästen. Att inte helt kunna förutsäga vad 
som ska ske är något som blir aktuellt såväl i mötet med hästen som i un-
dervisningen då tidigare erfarenheter och behov ser så olika ut hos alla 
parter. Så beroende på hur vi upplever situationen kan olika känslor 
väckas. Allt ifrån känslor som rädsla, ångest, skam eller skuld vilka kan 
påverka nivåerna av adrenalin alternativt kortisol. Om vi snarare känner 
oss intresserade eller nufikna ökar sannolikt dopaminet som kan göra oss 
mer utforskande. Får vi utrymme att vara autentiska kan det väcka glädje, 
kreativitet, lugn och trygghetskänslorvilket i sin tur kan påverka lugn och 
ro hormonet oxytocin. 
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Lärarna hade fått i uppgift att välja ut en av hästarna som de ville lära känna lite 
mer utifrån vilka emotioner hästarna väckte hos dem. Hästarna väckte blan-
dade känslor. Lärarna kunde känna igen sig själva och sina egna reaktionsmön-
ster i mötet med studenter. Med studenter som upplevdes ha liknande 
egenskaper som de upplevt att hästarna hade. De valde genomgående den 
häst som de kunde identifiera sig med. I rollen som universitetspedagog kunde 
de känna igen det mönstret när de befann sig med studenter. De studenter som 
de kunde identifiera sig med var oftast de studenter som de föredrog framför 
andra. Här blev det tydligt att hästen fick dem att komma till insikt med att de 
behövde reflektera mer över sina preferenser. De studenter som de kanske 
kunde känna sig frustrerade över eller som väckte irritation hos dem kanske var 
de studenter som hade störst behov av en positiv relation till dem som lärare. 
För att inte tala om att de studenterna som väckte dessa så kallade negativa 
känslor kanske var de studenter som kunde ge flest ledtrådar om vad pedago-
gerna själva behövde arbeta med. För vi brukar ju säga att det du stör dig på 
hos någon annan är saker som du behöver ta itu med själv. Om en student är 
mindre motiverad, för att ta ett exempel, och det får läraren att bli frustrerad så 
kanske det snarare är en möjlighet för läraren att fundera över om hon eller han 
någonsin tillåter sig själv att lata sig. Att inte låta prestationsångesten ta över 
och lägga skulden på dem själva över att några studenter, enligt deras upplev-
else, inte tog studierna på tillräckligt stort allvar.

Andra exempel kunde vara att en student är den som tar mycket plats i sam-
talet och det är något som retar studentgruppen och pedagogen. Då kanske de 
ska fundera över vilka känslor det väcker att någon tar mer plats än andra. 
Dessa känslor kan ge ledtrådar om vilka behov som inte blir tillgodosedda, vil-
ket så klart kan vara lika många olika behov som det finns studenter och peda-
goger i rummet. Men en möjlighet är att de övriga studenterna eller pedagogen 
själv har svårt för att ta plats av olika skäl. Att de inte upplever att deras behov 
av att bli lyssnade på blir tillgodosedda. I vilket fall blir det tydligt att det är vik-
tigt att man gör en behovsinventering först och främst för att uppnå ett bra ar-
betsklimat.  Att tillåta sig att känna frustration eller andra så kallade negativa 
känslor. Att lyfta fram vad det kan var för behov som inte är tillgodosedda i 
dessa sammanhang. Att vara genuint nyfiken samt ödmjuk som i mötet med 
hästen, där det egentligen inte går att veta vad som rör sig i hästens inre. Det 
går bara att ställa upp hypoteser. Fokus ligger snarare på vad man lär sig av 
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varandra utifrån de känslor som väcks i mötet med varandra.  Att det finns 
lika många upplevelser av en och samma situation som det finns individer 
närvarande.  Att komma till insikt om att alla parter är ansvariga för att ett 
lärande ska kunna ske. Precis som i mötet med hästen att det handlar om att 
turas om att ta initiativ. Att vara emotionellt empatisk och medkännande med 
både den man möter och med sig själv för att förstå vad som sker och und-
vika att projiceringar styr mötet. Att respektera att vi har olika erfarenheter 
med oss och därmed olika behov. 

För någon kanske det är viktigare att passa in i gruppen då deras behov av 
trygghet inte är tillgodosett. De studenterna kanske inte vill ge utryck för sitt 
behov vid en behovsinventering men då kan man mer generellt prata om att 
det kan finnas behov av att känna samhörighet. Det är av vikt att lyfta för det 
kan påverka utrymmet för lärande då det kan bli mindre när den sociala an-
passningen prioriteras högst. I dialogen med pedagogerna utifrån mötet med 
hästarna blev det tydligt att lärarna själva behövde reflektera över sina egna 
behov och emotioner som kanske inte alltid ges så mycket utrymme på uni-
versitetet som i mötet med hästen. I mötet med hästen är snarare den sociala 
anpassningen ett hinder för att mötas. Att det inte alltid är socialt accepterat 
att visa sina emotioner som universitetspedagog eller socionom är ett di-
lemma menar flertalet av lärarna. Pedagogerna tar med sig vikten av att bli 
medveten om sina emotioner och behov samt att öppna upp för autenticitet 
från sina erfarenheter med mötet med hästen. Att ha empati för att det kan 
vara en balansakt för studenterna att våga prova något nytt och samtidigt 
riskera att misslyckas inför studentgruppen. Samma balansakt mellan auten-
citet och social anpassning som de personligen hade upp-levt i mötet med 
hästen där kollegor varit med och observerat deras möte med hästen.  
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Liknade erfarenheter kan de studenter som läst kursen hästunderstött socialt ar-
bete vittna om. Genom åren har flera grupper genomfört möten med hästen där 
de har observerats av andra studenter som går samma kurs. Även om instruktion-
erna  tydligt anger att det inte finns något rätt och fel när de ska umgås med häs-
ten så verkar det faktum att det finns en publik skapa viss prestationsångest. Stu-
denterna har innan de möter hästarna träffats och fått utrymme att lära känna 
varandra genom tillitsövningar och livslinjearbete. Det blir dock väldigt olika i grup-
perna om de kan kliva in i padocken med hästen och leka utan en viss anpassn-
ing till gruppens närvaro. De har fått instruktioner att inget behöver hända och att 
de kan stå stilla och bara observera hästen om de så önskar. De kan låta hästen 
ta alla initiativ och bjuda in till att bekanta sig med de föremål som finns utplacer-
ade. Föremålen har ingen annan funktion än att ge dem möjlighet att turas om att 
ta initiativ till att titta närmare på dem. 
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För hästarna kan det vara avgörande ifall studenten känner prestationsångest, 
vilket kan få hästen att gå undan och inte vilja interagera. Passiv agressivitet el-
ler rädsla är andra exempel på känslor som kan vara avgörande för om hästen 
ska vilja interagera med personen som kliver in i padocken. Dessa känslor 
behöver inte uttalas verbalt utan hästarna responderar utifrån dem även om per-
sonen försöker dölja dem. Det har till och med visat sig att ju mer de försöker 
dölja dem desto mindre vill hästen medverka. Genom kunskap om vad 
hästarna brukar respondera på så kan en hypotes ställas upp om vad det rör 
sig om. Att det exempelvis är möjligt att det kan vara prestationsångest, efter-
som när det har varit aktuellt tidigare har samma reaktionsmönster hos just den 
hästen väckts. Dessa möten med hästarna har gett studenterna insikt om hur 
socialicerade vi är till att prestera och göra bra ifrån oss. Att vi egentligen inte 
har en genuin känsla av att vi duger som vi är. Då de flesta studenterna har er-
farenhet av hästar, sedan en längre tid tillbaka när de kommer, blir det tydligt att 



deras umgänge med deras egna hästar inte väcker riktigt lika starka käns-
lor av prestationsångest. Så vida de inte ger sig ut på tävling eller träning 
med publik förstås. 

I sammanhanget är det av vikt att lyfta fram att hästen upplevs som ickevär-
derande, förlåtande och att den accepterar oss som vi är. Något som 
öppnar upp för möjligheter till att spegla sig själv i hästens responser.  Stu-
denterna ges utrymme att bli medvetna om sitt kroppsspråk och de ickever-
bala ledtrådar som de sänder ut till hästen genom den direkta feedback 
som hästens respons ger. Att sen få utrymme att reflektera över det i grupp 
ger möjligheter till fördjupade insikter. Flera av dem är yrkesverksamma och 
de påminns om hur det kan hända i deras praktiska yrkesutövande att de 
egentligen inte lyssnar på sina klienter eller patienter. Att de är fullt upp-
tagna med behandlingsmål eller andra göromål så att de inte helt tar in de 
berättelser de får till sig. Till skillnad från klienter och patienter är inte häs-
ten så artig att den avstår från att göra oss uppmärksamma på att vi inte är 
helt fokuserade på hästen och situationen här och nu. Att vi inte är med-
vetna om våra emotioner och intentioner. För kanske försöker vi exempelvis 
utge oss för att vara säkra på det vi gör även när vi inte är det, något som 
hästen i regel avslöjar.  

Dessutom är det ofta så att de egenskaper eller känslor som vi beskriver att 
hästen har ofta är projiceringar. När vi tittar på en häst och säger “det ser ut 
som om hästen är ledsen” är det sannolikt att vi projicerar våra egna käns-
lor på hästen. Det blir särskilt tydligt när vi genomför gruppövningar och de 
olika studenterna anger helt olika upp levelser känslomässigt. Förutom pro-
jicering kan vi se att vi människor tenderar att identifiera oss med hästarna. 
Precis som med pedagogerna från universitetet visar det sig även att stu-
denterna väljer den häst som de kan identifiera sig med. Det kan innebära 
att den häst som upplevs vara den lungaste hästen blir vald om personen 
identifierar sig själv med att vara lugn. Eller att den häst som uppfattas som 
försiktig blir vald om någon uppfattar sig själv som försiktig även om det 
inte alltid sker på ett medvetet plan. 

Beskrivningarna av hästen kan dock skifta i karaktär om det visar sig att stu-
denten inte lyckas så bra med vad hon har tänkt sig genomföra. Ett vanligt 
försvar blir att uttala sig om att hästen inte är väluppfostrad eller inte tillräck-
ligt tränad för uppgiften. Det kan leda till utryck som ilska eller frustration 
alternativt passiv agressivitet hos studenten då de upplever brist på kon-
troll. Här ger hästen en möjlighet till insikter om att det kan vara en bättre 
idé att arbeta med sig själv. Att inte bli lika berörd av sina egna misslyckan-
den då hästen inte dömmer ifall det blir fel. Att genom att våga möta sin 
egen osäkerhet och sårbarhet ge utrymme för att utvecklas. Om vi erkänner 
våra projektioner och försvar så kommer hästen respondera på ett annat 
sätt. Då vi vanligtvis reagerar på andras beteende som vi själva till viss del 
brottas med är det av stor betydelse att vi vågar se oss i spegeln.  Att ta till 
oss att det kan handla om oss själva när vi ägnar oss år att kritisera eller 
ifrågasätta någon annan människa eller häst. 
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Hästen visar oss att det inte finns några genvägar utan vi måste befinna 
oss i nuet med de utmaningar som det innebär. Att det inte går att 
springa ifrån dem och samtidigt få till ett autentiskt möte med hästen. 
Människan måste vara ärlig med sina styrkor och svagheter inför hästen. 
Det går inte att kompensera osäkerhet med agressivitet exempelvis. Utan 
självförtroendet måste vara genuint. Hästen väcker inte projiceringar och 
försvar hos människan då den inte är verbal. Samtidigt responderar häs-
ten på våra outtalade attityder, intentioner, känslor och till vårt kroppspråk 
vare sig vi är medvetna eller omedvetna om vad vi sänder för signaler till 
hästen. Om vi tänker att vi vill arbeta med hästar för att hjälpa någon kli-
ent- , elev-, student- eller patientgrupp behöver vi vara medvetna om att 
vi inte kan lära någon utvecklas längre än vi själva har gjort. Vi måste 
därför kontinuerligt arbeta med oss själva, vår kommunikation, ledarskap, 
handlingsstrategier, integritet - ja alla de saker som vi tänker oss att vi 
avser arbeta med tillsammans med hästen och klienten. Vi behöver låta 
hästen vara en läromästare så väl för oss som för de klienter/studenter/
brukare/patienter etc. som vi möter. Att låta hästen visa oss vägen är nog 
så viktigt att understryka och vi återkommer till detta längre fram i boken. 
Då kommer vi fundera mer över den postitiva förstärkningens vara eller 
inte vara. Där väcks åter frågor om vi istället kan vara genuint nyfikna på 
vad hästen gör för att på så vis även öppna upp för samma genuina nyfik-
enhet om oss själva. Genom att vara genuint nyfikna på såväl hästens 
som våra egna behov kan vi kanske öppna dörren till medkänsla och 
självmedkänsla. 

Andra insikter som kommit genom åren, där jag studerat både klienter 
och elever samt deras personal som erbjuder hästundersstödda interven-
tioner är att det finns fördelar att spegla hästarnas beteende. En häst kan 
genom spegelneuroner röra sig på samma sätt som en annan häst för att 
bygga relation med varandra. Hästar känner av varandras emotioner och 
intentioner samt läser av varandras kroppsspråk. En häst som gäspar kan 
snabbt leda till att flera hästar gäspar för att ta ett exempel. Där finns lik-
heter med en metod från USA kallad Sunrisemetoden. Den handlar i stora 
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drag om att komma in i världen hos autistiska barn och på sätt försöka 
locka fram deras uppmärksamhet. För en professionell som erbjuder 
häst-understödda interventioner kan det innbära att om det autistiska bar-
net tittar åt ett håll så väljer den professionella att titta åt samma håll. Den 
professionella speglar barnets rörelser tills man får barnets uppmärksam-
het. Här kan vi genom vår förståelse för hur hästar interagerar med varan-
dra förstå hur autistiska barn skulle kunna interagera med oss. Vi 
behöver låta det autistiska barnet visa oss vägen precis som jag här 
försöker framhålla att vi ska låta hästen visa oss vägen.     

För att hästen ska kunna visa oss vägen finns det en poäng med att låta 
hästen välja oss. Vi kanske tänker att eleven eller vår klient skall välja 
häst, men än mer optimalt blir det om hästen får välja. Då hästen inte 
bara förhåller sig till oss utifrån vad vi verbalt ger utryck för blir sannolik-
heten större att hästens val är mer underbyggt. Hästen uppfattas som 
icke-värderande, inkännande, genuint nyfiken och emotionellt empatisk 
och att då bli vald av en häst kan få betydelse för ens självkänsla och 
självbild. Det betyder att de professionella i dessa sammanhang behöver 
släppa kontrollen och den agenda man kanske annars har satt upp i form 
av behandlingsplaner eller undervisningsmål. Att ge hästen utrymme att 
kommunicera vilka emotioner och behov som är aktuella genom att dels 
välja brukare eller elev samt genom att välja vad som ska ske i så stor 
utsträck-ning som det är möjligt. Hästen ger oss utrymme att vara ödm-
juka och icke-vetande vilket kan underlätta relationsbyggandet. 

En annan insikt när vi har hästar som läromästare är vikten av att vi blir 
tystare verbalt. En förutsättning för att komma i kontakt med vad vi känner 
är att vara tystare. För när vi talar tenderar vi annars att komma i kontakt 
med våra analytiska förmågor. Vi ger då mer utrymme för att tänka i orsak 
och verkansamband istället för att vara emotionellt medvetna i nuet. Häs-
ten kommunicerar ickeverbalt något som vi kan behöva spegla i större 
utsträckning. Hästen förhåller sig till oss i nuet. Vill vi nå medkänsla 
behöver vi rikta vår uppmärksamhet på vad vi upplever här och nu. Det 

utan att låta våra fördomar, förkunskaper, förväntningar, farhågor eller in-
tentioner påverka processen. För att uppnå medveten närvaro behöver vi 
acceptera det som är och inte försöka kontrollera situationen. Medkänsla 
“in action” är relationell, ömsesidig och asymetrisk. Hästen är beroende 
av oss men för att vi ska nå sann medkänsla behöver vi förstå att vi alla 
är ömsesidigt beroende av varandra. 

23



Tidigare forskning indikerar att hästunderstödda interventioner med 
fokus på terapi eller socialt arbete kan utveckla sociala förmågor, un-
derlätta metareflektion, kreativt tänkande, ansvarskänsla, självförtro-
ende, självkänsla, självbild och generellt välbefinnande. Andra 
möjliga effekter är reducering av agression, ångest, depression, 
rädslor och fobier, utåtagerande beteende, psykologisk stress, 
trauma, droganvändning och slutligen mindre risk för återfall i brot-
tlighet. Socialt arbete eller terapi som assisteras av en häst kan också 
bidra till ledarskap- och kommunikationsförmågor, emotionell medve-
tenhet och förbättrad förmåga till emotionell reglering, social-
emotionell kompetens, problemlös-ningsförmåga så väl som till att 
vara autentisk och uppleva autentiska relationer.

Emellertid så visar inte all forskning positiva effekter och resultaten är 
inte alltid signifikanta exempelvis beträffande självförtroende, självbild 
och självkänsla. Tidigare forskning indikerar en skillnad mellan kvalita-
tiva och kvantitativa studier där de kvalitativa indikerar mer omfat-
tande effekter. Här kan en lösning vara att skilja på statistiskt signifi-
kanta effekter och kliniskt meningsfulla effekter som exempelvis att in-
tagna på fängelset har lättare att klara av det psykologiska konsekven-
serna med att vara inlåsta eller att motivationen till att delta i terapin 
ökar. 

Ser vi till hästunderstödda interventioner och ridsporten i stort så 
växer intresset för hästens roll som resurs för folkhälsan i Sverige. Häs-
tunderstött socialt arbete är bara en av många interventioner där häs-
ten betraktas som medhjälpare.                                                       

VAD INDIKERAR FORSKNING & PRAKTIK   

4
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Inom rehabilitering, habilitering, pedagogisk och specialpedagogisk verk-
samhet, psykiatri, coachning såväl som inom ridsporten, som idag betrak-
tas som friskvård, kan hästen potentiellt bidra till människans hälsa. Inom 
offentlig sektor, socialt entreprenörskap, ideella föreningar och intresseor-
ganisationer ser vi att samhällsutmaningar inom vård skola och omsorg 
tas om hand genom olika former av samverkan där hästen är en del. 

Sverige har goda förutsättningar genom kommunala såväl som privata 
hästanläggningar som är öppna för alla åldrar, kön, funktionsnedsättning, 
trosuppfattning och etnisk bakgrund. Då både hästen och dess miljö är 
bidragande faktorer kan vi skatta oss lyckliga i Sverige.  Genom allemans-
rätten har vi stora möjligheter att ta med brukare ut i naturen. Här ser vi 
hur grön omsorg tillsammans med hästunderstödda interventioner hittar 
naturliga sätt att samarbeta. Det blir mer och mer vanligt med gårdar 
som erbjuder både trädgårdsterapi och hästunderstödda interventioner 
genom avtal med olika landsting. Grön omsorg ses även internationellt 
som en möjlighet att minska den psykiska ohälsan och även förskrivnin-
gen av psykofarmaka som annars tenderar att öka. Vi ser även kombina-
tioner med hästunderstödda interventioner och det nu så populära skogs-
badandet, vilket tenderar att vara ett bra recept för de som exempelvis 
lider av utmattningssyndrom. Motivationen att delta ökar såväl med 
hästar som när interventioner erbjuds i naturen, speciellt med gruppen 
ungdomar som annars kan vara svåra att nå ut till. Det är av vikt då det 
kan bli kostsamt att erbjuda interventioner där brukare uteblir. Det 
påverkar även genomströmningen i olika behandlingsalternativ och ska-
par möjlighet för att minska de vårdköer vi ser idag. Fler och fler bor i 
städer och forskning visar att psykisk ohälsa är vanligare om man är 
uppväxt i stad till skillnad från landsbyggd. Stadsmiljön skapar stress 
mer frekvent och avsaknad av gröna miljöer har visat sig ge en risk för 
förtidig död på grund av exempelvis hjärt och kärlsjukdomar. Ett sam-
band som inte bara kvarstår efter att det statistiskt kompenserats för so-
cioekonomiska faktorer utan till och med stärks.  Sen ställs det andra krav 
på miljön för att minska risken för högt blodtryck än vad det krävs för 

fysisk aktivitet som uppmuntrar till balans- kondition och styrketräning. 
Det är samma med hästunderstödda interventioner, att det ställs andra 
krav på hästarna och miljön beroende på vilken yrkesproffesion som är 
aktuell. Om det är en sjukgymnast eller arbetsterapeut som arbetar till-
sammans med hästen eller om det är en socionom eller psykolog har be-
tydelse för hur interventioner kommer att genomföras. Men för att återgå 
till grön omsorg och rehabilitering så har det visat sig att personer med 
stressrelaterad hälsa som deltagit i grön rehabilitering hade signifikant 
lägre antal efterföljande besök i primärvården än de som har behandlats 
av sjukvården. Antalet nätter inlagda på sjukhus var betydligt lägre för 
deltagare som fått rehabilitering genom trädgårdsterapi. Barn och ungdo-
mar som får tillgång till naturen förbättrar sitt humör, sin kognitiva 
förmåga och det sociala samspelet ökar. Dessutom minskar symptom 
som förknippas med diagnoser som exempelvis ADHD.  

Samvaron med hästen i olika interventioner erbjuder en kombination av 
fysisk aktivitet, kognitiva utmaningar, social interaktion, känslomässigt en-
gagemang med både hästen och naturen. Dessa interventioner beskrivs 
ofta som motiverande, engagerande, meningsskapande, varierande och 
det kanske mest frekventa att det som sker är på riktigt. Hästen kräver 
medveten närvaro likt de tankar vi ser inom mindfulness, som har visat 
sig ha goda effekter på människans hälsa och välmående. Internationellt 
är det vanligare med manualbaserade program medan vi i Skandinavien 
ser mer individanpassade interventioner. Det som skapar rutin är snarare 
de förutsättningar som hästen behöver för att må så bra som möjligt. 
Det skapar en balans mellan struktur som ger förutsägbarhet och 
kreativitet i kombination med oförutsägbarhet. Förutsättningar för 
inlärning skapas genom att interaktionen med hästen stimulerar till 
aktivt och engagerat deltagande. Forskningen indikerar till och med 
att vi kan gå än längre då barn visat sig bli smartare av ridning, efter-
som den aktiverar den del av hjärnan som står för lärande. De trede-
imensionella rörelserna i skritt som överförs till ryttaren skapar inte 
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bara utrymme för lågbelastande kordinations-, styrke- och balansträning 
eller ökad kroppskännedom hos ryttaren utan anses även göra oss smar-
tare. Det ger i sin tur utrymme för att klara utmanande uppgifter och till-
godgöra sig socialt stöd. 

Inom i stort sett alla professioner som ägnar sig åt hästunderstödda inter-
ventioner ställs krav på en evidensbaserad praktik. Tar vi utgångspunkt i 
evidensbegreppet som vill uppnå randomiserade kontrollerade studier 
får vi inom hästunderstödda interventioner svårt att uppnå evidens. Dels 
för att interventionerna är individanpassade och för att det är svårt att få 
ihop så stora urval som behövs för att  genomdriva den forskning som 
behövs. Ser vi till den forskning som har genomförts på hästunderstödda 
interventioner finns det metodproblem, bristande uppgifter om de som 
genomför interventionen samt om dem som erhåller den. Dessutom finns 
det mängder av variabler att ta hänsyn till. Det är dessutom inte alltid tyd-
ligt om den hästunderstöddda interventionen är ett komplement till annan 
intervention eller den intervention som hela behandlingen stödjer sig mot. 
Ett annat dilemma är att studierna är genomförda av personer som har en 
mycket positiv inställning till hästunderstödda interventioner. Pa-ssionen 
till hästar och hästunderstödda interventioner riskerar att påverka desig-
nen på forskningen, analysen av det empiriska materialet och kanske 
rent av resultaten i studierna. Det har även visat sig svårt att urskilja häs-
tens specifika roll och det saknas i stort forskning om grupper som kan-
ske till och med påverkas negativt av hästunderstödda interventioner. 
Efter en genomgång av tidigare forskning är det rimligare att ta ut-
gångspunkt i brukares personliga erfarenheter, de professionellas erfaren-
hetskunskap i kombination med tidigare forskning samt att vara ödmjuk 
inför det faktum att vi behöver mer forskning för att kunna fastställa poten-
tiella effekter av hästunderstödda interventioner. 

 Enligt socialstyrelsen kan evidens uppnås genom att de olika kunskap-
skällorna vägs samman men då beroende på det nationella och lokala 
sammanhanget exempelvis lagstiftning, riktlinjer och sammanställning av 

lokal kunskap. Om det inte finns tillräcklig veten-skaplig kunskap om en 
aktuell insats eller om studier visar resultat i olika riktningar, som när det 
gäller hästunderstödda interventioner, får man stödja sig på de källor 
som visar nyttan med interventionen. Individens önskemål ska även väga 
tungt vid val av intervention eftersom det påverkar motivationen och en-
gagemanget i behand-lingen, något som i sin tur ökar sannolikheten för 
att insatsen får önskad effekt. Den professionella expertisen med sin yrke-
skunskap och personliga kompetens har en viktigt roll i sam-
manvägningen av situationen och individens önskemål. 

Genom empatisk förmåga, identifiering av individens problematik, 
en kritisk värdering av den tillgängliga kunskapen och i samråd med 
brukaren integreras informationen och beslut tas om vilken interven-
tion som bör bli aktuell.  Det avgörande är dessutom transparens 
som underlättar utvärdering och vidare kompetensutveckling.  
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Frågeställningar som professionella bör överväga inför beslutet att välja 
en hästunderstödd intervention för sin brukare; 

- Vilket kliniskt stöd finns det för att välja hästunderstödd intervention för 
aktuell brukares tillstånd? Är tidpunkten rätt för den aktuella brukaren? 
(mötet med hästen kan uppfattas som provokativt om inte brukaren är 
redo för eventuella avslöjanden) 

- Finns det empirisk forskning som stödjer valet av hästunderstödd inter-
vention? 

- Vilken inställning har brukaren till hästunderstödda interventioner?  
Finns det anledning att vara extra vaksam beträffande brukargruppen 
(exempelvis medicinering, drogbereoende, agressivitet riktad mot djur) 
så inte interventionen blir kontraproduktiv eller direkt skadlig för hästen/
hästarna? 

- Vilka behandlingsmål är det tänkt att den hästunderstödda interven-
tionen ska uppnå? Finns det andra interventioner som är mindre kost-
samma, innefattar lägre risktagande eller kräver mindre logistik? 

- Finns det finansiellt stöd att fullfölja den hästunderstödda interven-
tionen? Kan det komma att behövas ytterligare insatser för att stödja bru-
karen i den process som startas upp av mötet med hästen? 

Interventioner med häst kännetecknas av en rofylld miljö som är 
tillåtande, anpassad och kravlös, vilket skapar goda förutsättningar för att 
våga prova nya strategier. Det är dock inte alla som upplever stallet och 
miljön runt hästen som en trygg plats. Varje individ kan uppfatta den häs-
tunderstödda interventionen på olika sätt,varför anpassning till varje en-
skild individ är av vikt. De profesionella är ytterst ansvariga för att de ut-
går från bästa möjliga kunskap för att avgöra om insatsen bäst lämpar 
sig för den aktuella individen och ifall individuella justeringar i upplägget 
måste genomföras. Individanpassningen ger förutsättningar att arbeta 
både förebyggande, sjukdomsbehandlande och terapeutiskt. 

De som praktiskt arbetar med hästunderstödda interventioner ger en bild 
av att hästen har en förmåga att motivera, lunga och stabilisera. Att häs-
tens medverkan bidrar till relationen mellan brukare och professionell 
samt som en metafor för det egna beteendet. Beroende på i vilken miljö 
den hästunderstödda interventionen sker så kan den även stärka 
förmågan och möjligheten till social delaktighet samt ett aktivt och jämlikt 
deltagande i samhällsgemenskapen. 

En av de första att föra in hästen i socialt behandlingsarbete i Sverige var 
Sven Forsling som arbetade miljöterapeutiskt med hästarna. Där erbjöds 
ungdomarna i tvångsvården en hästskötarexamen och varje flicka fick en 
sköthäst tilldelad sig. Meningsfull sysselsättning och en utbildning som 
flickorna kunde ha nytta av var några av målen. Att genom omvårdnaden 
om samt relationen till hästen lära känna sig själv, återfå tilliten till sig själv 
och sin omvärld. Därmed kunde flickorna göra bättre överväganden, vil-
ket var andra målsättningar med att föra in hästen i tvångsvården. Effek-
terna blev bättre sömn, minskad oro och ångest.  Rymningar upphörde 
och flickorna fick  bättre självförtroende och ökad motivation att ta tag i 
saker samt ett förbättrat socialt umgänge. I relationerna till hästarna erb-
jöds möjligheten för flickorna att knyta an till hästarna, något som inte all-
tid är lika lätt att få till idag.  De som placeras inom tvångsvård såväl som 
öppenvård har en skolgång att ta hänsyn till varför de inte i samma ut-
sträckning kan erbjudas samma möjligheter att knyta an till hästarna. Där 
har daglig verksamhet inom LSS eller arbetet med långtidsarbetslösa 
vuxna lite bättre förutsättningar genom att deltagarna får ta del av alla 
sysslor på en hästgård (om än individanpassat) och kan följa hästarna 
dagligen. Oavsett om det rör sig om hästundersstödda interventioner 
inom tvångsvård eller daglig verksamhet så har dem det gemensamt att 
det rör sig om arbetsuppgifter på riktigt, vilket ökar motivationen. 

Vidare kan hästen och stallet vara en pedagogisk resurs för barn och 
unga med exempelvis neuropsykiatriska diagnoser och då kan hästunder-
stödda interventioner vara förlagda under skoltid och ingå i det peda-
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gogiska arbetet. Även i hästunderstött pedagogiskt arbete bygger aktiv-
iteterna på faktiska behov och ett arbete som sker på riktigt. Genom att 
exempelvis mäta upp foder till hästarna så kan pedagogen arbeta med 
matematik samtidigt som det blir omvårdande inslag gentemot hästen. 
Skolbarn och ungdomar kan ha lättare att behålla koncentrationen och 
fokus, vilket underlättar för lärandet. Motivationen och kommunikationen 
underlättas då den blir mer kravlös, något som känns igen i exempelvis 
hästunderstött socialt arbete. Initiativförmågan ökar och självständighe-
ten får mer utrymme för att inte tala om nyfikenheten, glädjen och inspira-
tionen till lek som är så viktig för lärandet. Individens begränsningar blir 
inte i fokus i hästunderstött pedagogiskt arbete utan tillgänglighet för alla 
är av vikt precis som i hästunderstött socialt arbete. Något vi ser i 
samtliga hästunderstödda interventioner är att hästen verkar vara en kata-
lysator för att få mindre utåtagerande eller framförallt lugnare deltagare. 
Den fysiska beröringen är nog så viktig att nämna i sammanhanget då 
det inte är självklart att vi kan beröra våra brukare. Fortsättningsvis så 
anges hästen vara en medarbetare, en emotionellt empatisk lyssnande 
vän som öppnar upp ett fönster till deltagarens inre värld. Hästen ger 
omedelbar icke-värderande återkoppling, utvecklingsmöjligheter när det 
gäller såväl analytisk som emotionell empati. Men här är det värt att 
nämna att om utgångspunkten är att interaktionen tar utgångspunkt i vad 
människan vill ha från hästen skapar det ett incitament för reaktivt 
beteende hos hästen. En annan väg är att snarare utveckla en dialog 
med hästen där upplevelsen delas genom emotionell empati: att försöka 
förstå hur hästen   upplever situationen. Att ta avstånd från behavioris-
men som tar sin utgångspunkt i orsak och  verkan. Istället ge hästen men-
tal kapacitet, emotioner och intentioner som vi inte alltid kan veta vad de 
påverkas av. Det finns forskare som menar att vi behöver se hästen som 
sammankopplad med oss då vi alla är beroende av varandra i likhet med 
hur vi ska förstå det ekologiska systemet. Detta synsätt lyfter ansvaret att 
upprätthålla balansen mellan människan och djuren där människans 
överlägsenhet och rätt att utnyttja och dominera ifrågasätts.  

Genom spegelneuronerna kan information om känsloläget hos oss männi-
skor samt våra intentioner erhållas intuitivt. Genom att spegelneuronerna 
aktivieras kan exempelvis känslan av glädje speglas genom ett leende. 
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En gäspning kan få övriga att gäspa för att nämna ett annat exempel. Käns-
lor överförs blixtsnabbt mellan människor men även med hästen i samman-
hanget. Här kan vi härma hästen och vice verca. Dessa spegelneuroner ger 
möjlighet att knyta an, vilket spelar roll för tilliten. För språkutvecklingen är 
det av betydelse då vi blir bekräftade genom speglingen. 

Genom hästen får vi ledtrådar om vad det är för emotioner och intentioner 
som är aktuella. Det ger utrymme att ställa upp olika hypoteser om vad som 
behöver prioriteras att uppmärksamma i stunden. Här har det visat sig att 
det ställer krav på den professionella att hålla ett lägre tempo och ta sig tid 
att känna in både häst och brukare. Att inte ha för mycket fokus på uppläg-
get för dagen. Att skala av det som sker i nutid så mycket det går då det är 
många signaler som ska tas in på en och samma gång både från hästen, 
brukare och den professionella själv. Sen är det bra att ta sig tid till att reflek-
tera i direkt anslutning till tillfället då det annars kan vara svårt att minnas 
vad som kändes i den givna situationen. Det blir annars lätt att man ana-
lyserar det som skett mer utifrån tankar som väcks efterhand. Att inte fokus-
era på själva öv-ningarna med andra ord görandet som annars söker stöd i 
den mer “analytiska hjärnan”. Att istället komma i kontakt med det limbiska 
systemet i hjärnan, av många känt som hypothalamus, amygdala samt hip-
pocampus, som hjälper oss att minnas situationer när olika känslor kan upp-
stå. Att arbeta utifrån emotionell empati och medkänsla i första hand. Det 
kräver en god mentaliseringsförmåga, att kunna dra slutsater av beteenden, 
emotioner och intentioner. Något som i sin tur kräver en emotionell medve-
tenhet och förmåga till emotionell reglering. Bristande mentaliserings-
förmåga kan väcka starka känslor som rädsla, frustration, vanmakt, ångest 
eller ilska. Som professionell kan vi behöva kompensera för att de vi möter 
inte alltid har fullt utvecklad mentaliseringsförmåga. Vi kan även behöva 
kompensera för bristande verbal förmåga och förlita oss på det mer ge-
mensamma språket med hästen, med andra ord det emotionella eller 
kroppsspråket. Här har det visat sig att det kan ha betydelse att använda 
sång tillsammans med hästarna då det aktiverar amygdala och hippocam-
pus som har kopplingar till känslor som ömhet och sociala relationer. Samt 
att lugn och ro hormonet oxytocin kan bildas.  
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HÄSTUNDERSTÖTT SOCIALT ARBETE EN INTERAKTIV PROCESS
Hästunderstött socialt arbete kan beskrivas som en interaktiv process, med 
minst en professionell inom ett människobehandlande yrke som arbetar med 
en klients behandlingsmål i samarbete med en häst. Ibland kan den profes-
sionella arbeta med en person som snarare har sin yrkesprofession inom häst-
näringen. Hästen kan ha rollen som en dörröppnare till en viss behandlingsme-
tod. Med andra ord snarare en motivationsfaktor än att hästunderstött socialt 
arbete ska ses som en specifik metod. Både den professionella och klienten 
kan betrakta hästen som en vän, pedagog eller en samarbetspartner. I tidigare 
forskning benämns även hästen som en katalysator, metafor och spegel. Häs-
tens miljö beskrivs vara ett alternativt samtalsrum där den professionella kan 
väja teoretisk utgångspunkt. Ett samtalsrum där det erbjuds möjligheter till ob-
servationer av mötet mellan klient och häst. De professionella föväntas i första 
hand låta klienten bilda sig en uppfattning om det som sker tillsammans med 

hästen, utan att tolka och ge instruktioner. Dessa tolkningar ställs upp som 
möjliga hypoteser som kan förkastas. En dialog mellan professionell och klient 
leder sen till ytterligare möjliga hypoteser om det som skett i interaktionen med 
hästen. Här kan även den professionellas agerande väcka möjliga hypoteser. 
Det avgörande här är att det inte finns något mål att klienten måste klara av 
uppgiften de har framför sig med hästen. Lika lite som det är tänkt att den pro-
fessionella ska genomföra uppgiften åt klienten. Det kan likaväl vara så att den 
professionella är ansvarig för att uppgiften inte går att genomföra. Att båda kan 
misslyckas leder ofta till att klient och profesionell får ett möte på mer jämlika 
villkor. Hästen kan lika väl responera på den professionellas agerande, inten-
tioner eller emotioner. Sen är det av vikt att slå fast att om en aktivitet kan ge-
nomföras lika bra utan hästen så bör man avstå från att ha med hästen av 
etiska skäl. 
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Vid övningar där hästen bär någon som ryttare 
kan kroppskontakt mellan professionell och klient 
bli mer förekommande än i mer traditionellt so-
cialt behandlingsarbetet eller terapi. För klienter 
med trauman som sexuella övergrepp kan det 
vara första gången som någon tillåts ta i dem. 



Det är alltid den profesionella som är ytterst ansvarig för interventionen 
(inkluderat klient och häst). För hästen är den professionella både arbets-
givare, arbetskamrat, omsorgsgivare, fackrepresentat och inte sällan 
bästa vän. I interventionerna behövs en flexibilitet då varje enskild klients 
och hästs behov kan skifta under sessionen såväl som mellan session-
erna. Generellt sett är därför inte hästunderstött socialt arbete manualbas-
erat utan individanpassat. De professionella utgår istället från den teore-
tiska grund de annars arbetar utifrån; anknytningsteori, empowerment, 
gestalt terapi, mindfulness, mentaliseringsteorin, objektrelationsteori, 
psykodymansik teori, kognitiv beteendeterapi för att nämna några exem-
pel. Om vi utgår från exemplet gestaltterapi så är relationen i fokus och 
kropp och sinne ska vara i balans. Här handlar det om att arbeta med det 
som sker i nuet utan att den professionella tolkar det som sker. Tanken är 
att det ska kunna öppna upp för att de som medverkar ska bli mer auten-
tiska. Här finns likheter med mentaliseringsarbete, som bygger på att de 
professionella inte kan göra tolkningar då de inte säkert kan veta vilka 
mentala avsikter någon annan har. De hypoteser som läggs fram till klien-
ten bör vara i frågeform, vilket innebär att klienten ges möjlighet att 
förkasta hypotesen. Här kan vi exempelvis se en skillnad mellan dialek-
tisk beteendeterapi (DBT) och mentalisering som visserligren har det ge-
mensamt att de lyssnar till klienten och speglar det, men att man i men-
talisering inte bekräftar klientens historia utan snarare tar den som ut-
gångspunkt för en undersökning av själva upplevelsen. 

Fokus ligger på mentala, emotionella och sociala processer där insikter 
finns om betydelsen av en trygg bas i anknytningsrelationer. Här kan det 
variera om det är den professionella eller hästen som klienten knyter an 
till och ibland är det båda parter. Beroende på våra livshistorier har vi 
olika lätt eller svårt för att knyta an. Vilken tillit det ges utrymme för kan 
komma att vara avgörande. För den som inte har haft det genuint tryggt 
under sin uppväxt kanske det inte är lika enkelt att undersöka livet genom 
leken som hästunderstött socialt arbete erbjuder. Den interaktion som 
sker med hästen kan beskrivas som en metafor för lek, kopplad till Winni-

cotts ideer om good enough parenting. Varken hästen eller den profes-
sionella kan i varje ögonblick tillfredsställa klientens behov. Enligt Winni-
cott är dessa tillkortakommanden viktiga erfarenheter för barnet, här klien-
ten, bara de inte blir för stora.  Att ges utymme att “leka”med hästen kan 
vara viktigt för att kunna balansera så att den inre mentala världen inte 
blir lika med verkligheten, vilket kan utveckla förmågor till mentalisering. 

Det kan finnas en poäng att förflytta samtalsrummet till stallet då det av 
klienten kan uppfattas som mindre hotfullt och mer engagerande. Stigma 
som annars kopplas samman med att delta i behandling    eller terapi 
försvinner helt eller delvis. Klienter kan ha rädslor eller stereotypa 
föreställningar om traditionellt socialt arbete, speciellt de klienter som 
spenderat en stor del av sitt liv i de här sammanhangen och blivit vana 
vid att bli granskade och utvärderade. I stallet i mötet med hästen hand-
lar det mer om att hantera det som sker här och nu utan att man behöver 
förhålla sig helt till sociala normer. Dessutom kan den ickeverbala kommu-
nikationen och den fysiskt mer krävande miljön föredras av vissa klienter. 
Då mötet med hästen kan upfattas som en möjlighet att prova sig fram, 
mer som i en lek, är det inte säkert att klienten uppfattar situationen som 
renodlad terapi. Sen behöver stallet inte uppfattas som en intim trygg 
plats av alla utan kan likaväl väcka rädslor, stress samt ångest. Vidare 
bidrar hästen till att klienten och den professionella inte har möjlighet till 
att ha ögonkontakt i samma utsträckning som i mer traditonella samtal, 
något som kan underlätta kommunikationen enligt tidigare forskning. 

Det finns även ett omvårdande inslag där det faktum att hästen behöver 
mat eller kan bli sjuk gör att samtalen kan handla om död och andra as-
pekter än vad som är mer vanligt förekommande i det traditionella sam-
talsrummet. Beroende på vilken aktivitet man genomför med hästen kan 
även kroppskontakt vara mer förekommande än i mer traditionellt socialt 
behandlingsarbetet eller terapi. Om vi jämför med dansterapi så kan man 
hävda att hästen som partner är betydligt tydligare i sin respons då den 
är större. Dessutom uppfattas den inte som att den låtsas. Hästen uppfat-
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tas som att den är  oförmögen att ha en “hidden agenda”, då den be-
skrivs som att den utgår från nuet. Det i sin tur verkar underlätta för en 
känsla av tillit och skapa en ickevärderande miljö, där det är lättare att 
vara autentisk sig själv. 

Hästen responderar nämligen på våra känslor och beteende vilket kan 
betyda att den blir villrådig när vi inte agerar i enlighet med våra inten-
tioner och känslor. Eller med andra ord inte är kongurenta i vårt 
kroppsspråk med vad vi egentligen vill eller känner. För att ta ett exempel 
kan en nervös eller rädd klient mötas av att hästen tar avstånd. Öppenhet 
och sårbarhet kommer däremot sannolikt att framkalla ett beteende från 
hästen som upplevs som bekräftande. Agressivitet kan leda till att hästen 
skärmar av sig från människan i möjligaste mån. Människan måste 
komma i kontakt med sitt autentiska jag, identifiera sina känslor och i 
vissa fall reglera dem annars kommer hästen att flytta sig bort eller helt 
enkelt inte göra det som människan ber om. Personerna runt hästen blir 
påminda om dolda tankar och känslor vilket kan ge uttrymme för att bear-
beta olösta dilemman. 

Hästen är känslig för människans energi och intentioner hur mycket per-
soner än försöker dölja sina energinivåer eller avsikter. Om människan ex-
empelvis förflyttar sig för snabbt i riktning mot hästen, med andra ord tar 
den rakaste vägen till hästen, så kan det leda till att hästen går undan 
från människan. Att den väljer att gå undan kan bero på att den vill 
komma undan den intensiteten och energin som kan uppfattas som hot-
full av hästen. Samtidigt är hästen som nämnts tidigare väldigt nyfiken 
och tar vanligtvis kontakt med människan, så länge människan är lugn 
och inte visar någon agressivitet. Det är dock inte tänkt att det är hästens 
agerande eller karaktär som ska påverka klienten. Tanken är snarare att 
det är i dialogen mellan professionell och klient som analogier mellan in-
teraktionen med häst och interaktionen mellan människor i olika sociala 
kontexter lyfts fram och utrymme för reflektion ges. Vi behöver förstå att vi 
har bindningar till varandra såväl som till andra personer och kontexter 

som vi annars befinner oss i. Målet är ett respektfullt bemötande obero-
ende om det rör sig om hästen eller klienten.  Det kräver att vi möts obero-
ende av art, kön eller andra yttre kännetecken. Det kräver en vilja att se in 
i oss själva såväl som att förstå oss själva bättre. Att vi accepterar oss 
själva och de vi möter som de är. Då kan vi börja inse vad som gjort att vi 
känner som vi gör. Vilka behov som ligger bakom dessa känslor och att vi 
därigenom kan börja göra val som ligger i linje med hur vi vill vara.
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 Att vi accepterar oss själva och de vi möter som de är. Då kan vi börja 
inse vad som gjort att vi känner som vi gör. Vilka behov som ligger 
bakom dessa känslor och att vi därigenom kan börja göra val som ligger i 
linje med hur vi vill vara. Det som efterfrågas här är ju en känslomässig 
närvaro där alla kan känna att de får utvecklas på sitt sätt. Där emotionell 
empati eller medkänsla för varandra är lika viktigt som acceptans. Varken 
häst eller människa får objektifieras då det förstör vår förmåga till empati 
och omsorg för varandra. Vi behöver lära av hästen, att bara vara istället 
för att ständigt dra in oss i vår prestationstillvaro. Att ge oss utrymme att 
känna då det ger oss ledtrådar om vad vi behöver allra mest. Men även 
för att det ger utrymme för att lyssna och få kontakt med hästens känslor. 
För den skull ska vi inte tolka hästen utifrån egna känslor utan jobba med 
mentaliseringsförmågan tillsammans med klienten och oss själva. Att fun-
dera över vilka känslor som är ens egna och vilka som möjligen är någon 
annans. Samtidigt ha en insikt om att oavsett vems de är så inverkar de 
på oss. Genom god självkännedom kan vi skilja på hästens känslor och 
behov samt klientens känslor och behov från våra egna. 

Det krävs dock ett stor mått av ödmjukhet då det alltid finns risk att vi pro-
jicerar våra känslor på andra och de på oss. Vi kan behöva ge det tid 
och tålamod. Ha insikt om att i längden är det vi själva som är bäst läm-
pade att utforska våra egna känslor.  Det kan dock ta tid att ta reda på 
vad det är för behov som döljer sig bakom vissa känslor. Här brukar jag 
tipsa de jag möter att resa tillbaka i sitt liv och fråga sig om det finns fler 
tillfällen där liknande känslor har väckts. Kan dessa tillfällen som kan be-
stå av möten med olika personer, djur eller situationer ge ledtrådar om 
vad det är för behov som inte är tillgodosett respektive tillgodosett. Den 
här typen av resor tillbaka i sin egen historia kan man ibland få göra 
många gånger och under lång tid innan man kommer fram till vad det är 
för behov som inte är tillgodosett respektive tillgodosett när man känner 
det man känner. Man kan även ta med sig känslan framåt i livet för att 
uppmärksamma den extra noga när den dyker upp igen för att i den stun-
den försöka utforska vad det kan vara för behov som är tillgodosett re-
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spektive inte tillgodosett beroende på vilken känsla det rör sig om. Det 
kan krävas en del uthållighet men så väl värt det. För en vinst är att 
självmedkänslan kan växa sig starkare och med den även självbilden 
och självkänslan. 

Här kan grunderna i non-violent communication hjälpa den som vill förd-
jupa sig i det här med känslor och behov. Det finns flera beröringspunk-
ter med non-violent communication, det som i dagligt tal kallas för giraff-
språket, med det som vi kan se att hästen har möjlighet att bidra med. 
Denna kommunikation kan även kallas medkänslans språk the language 
of compassion. Att göra oss uppmärksamma på våra känslor som i sin 
tur kan göra att vi blir mer uppmärksamma på våra behov. Det i sin tur 
gör att vi kan få lättare att formulera våra önskemål samt ta till oss andras 
önskemål. Sällan är vi speciellt bra på att lyssna på andras behov och ön-
skemål. Vi tenderar snarare att ta till oss andras önskemål som kritik och 
går i försvar.  Alternativt tar vår inre kritiker ton och beklagar sig över oss 
själva. Utifrån vår vana att leva i ett hierariskt samhälle där det finns ett 
rätt och ett fel måste någon ha gjort fel om inte alla önskemål är tillgodos-
edda. Med utgångspunkt i giraffspråket undviker vi istället att diagnostis-
era, analysera värdera eller döma. Som giraffen lyssnar vi mindre på det 
som sägs och fokuserar istället på emotionell empati och medkänsla. Att 
observera känslorna utan att attackera eller gå i försvar. Vara genuint ny-
fiken på vilka känslor det rör sig om och därmed vilka behov som är tillgo-
dosedda respektive inte tillgodosedda. Det är oviktigt att utvärdera ifall 
den andre har rätt att känna som den känner utan var och en har rätt till 
sin upplevelse. Det handlar om att hjälpa den andre att få klarhet i sina 
känslor och behov genom emotionell empati. 

Dilemmat är att vår känslomässiga empati tenderar att avtrubbas då det 
analytiska intellektet är högre värderat. Men vill vi förstå oss själva och 
andra samt hästarna behöver vi återvinna vår förmåga till emotionel em-
pati, självmedkänsla och medkänsla. Ser vi till etologerna så bygger 
deras utforskande av hästen på objektivt observerande utan att 

påverkas. Att använda empati skulle betraktas som ovetenskapligt för en 
etolog. Men om vi vill nå längre inom hästunderstödda interventioner och 
låta hästen vara en läromästare den potentiellt kan vara så behöver vi 
använda oss av emotionell empati. Här har stöd i Marc Beckoffs kunskap 
om djuren som däggdjur med förmåga att känna känslor precis som vi. Vi 
kan även låta oss inspireras av Jane Goodall som tog utgångspunkt i em-
pati, kärlek och tålamod för att studera schimpanserna. Personligen kän-
ner jag igen den kritik som Jane Godal fick att känslor förknippas med ov-
etenskaplighet. Men vetenskapen kunde inte ha mer fel tänker jag och 
andra forskare som visat att vi öppnar upp för än mer reflexivitet och 
transparans om vi låter känslorna ta plats i vår forskning. Om vi vill 
förhålla oss objektiva behöver vi snarare göra oss än mer medvetna om 
våra känslor och därmed behov samt drivkrafter. Vi behöver reflektera 
över oss själva och bli medvetna om vad vi känner. För vi riskerar annars 
att tolka in våra egna känslor och behov hos de vi möter, vare sig det är 
en annan människa eller en häst. Min erfarenhet är den att människan 
ofta tolkar hästen utifrån sina egna känslor. Men frågan är om vi då inte 
snarare ska reflektera över oss själva och varför de känslorna väcks hos 
oss och inte projicera dem på hästen. När vi kan skilja på egna och an-
dras känslor och behov samt vara ödmjuka inför att den enda som vet 
vad hästen känner är hästen själv så har vi goda förutsätttningar att förstå 
hästen. God självkänsla och självbild skadar inte eftersom det gör oss 
mindre känsliga för kritik. För precis som vi varit inne på tidigare riskerar 
vi annars att tolka den andres ouppfyllda behov som en kritik mot oss 
själva. 

I vår strävan efter objektivitet har vi tenderat att tappa förmågan till em-
pati och medkänsla, som i sin tur gör det svårt att förstå djuren. Genom 
känslomässig närvaro kan vi förstå känslor och reaktionsstrategier hästen 
har. En häst som har svårt med tillit till oss människor kan göra utfall och 
bita i luften. Om vi bestraffar utfallet kan hästen uppfatta oss som än min-
dre möjliga att lita på. Vi kanske tänker att hästen ska lyda men den är 
inte ett objekt för våra tankar om hur relationen ska se ut . Hästen är en 
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egen individ med egna känslor och behov. Här kan vi se liknande tankar 
om lydiga barn historiskt. Våra tankar om uppfostran och inlärningsteorier 
kommer på skam här då det är viktigare att acceptera den vi möter för 
den han eller hon är. Ja inte bara andra utan också oss själva. Genom att 
acceptera oss själva och ha medkänsla med oss själva blir det lättare att 
ha medkänsla och empati för andra både människor och hästar. Vi har 
behov av att bli villkorslöst älskade. Om vi inte har blivit det behöver vi se 
till att vi själva älskar oss själva utan villkor som innefattar att vara duktiga 
och felfria. Det skapar utrymme för nyfikenhet och motivation till ge-
menskap.  Motsatsen riskerar annars att bli inlärt hjälplöst beteende 
såväl hos människa som hos hästen. Vi behöver ställa oss frågan vilka 
som mår sämst, de som visar oönskat beteende eller känsloutryck eller 
de som känner men inte vågar visa sina känslor. 

Så det svåra i interaktionen med hästarna handlar inte ens om hästarna. 
Det handlar om att veta vem du själv är, vilka behov och önskemål du har 
för att få en tillitsfull relation till hästen. Det handlar om att sluta låtsas och 
våga visa sig sårbar, rädd eller möta de konflikter som kan uppstå inom 
en. Så för att möta en häst behöver du våga möta dig själv. Det handlar 
om att släppa taget om de narcissistiska dragen och möta sig själv med 
tålamod och empati. Att släppa taget om “offerkoftan”med andra ord än-
dra hur du möter dig själv, andra människor och hästen. Att vara ärlig 
gentemot dig själv, andra och hästen. Att andas lugnt är en bra början för 
att inte tala om inställningen att det är okey att “snubbla” med andra ord 
göra misstag. Att inte låta skam eller skuld agera drivkraft. Om något blir 
fel värdera det inte utifrån ditt eget värde som människa eller utifrån ter-
mer som rätt och fel. Tillåt dig att se det humoristiska i situationen och ha 
perspektiv på tillvaron. Så länge ingen har kommit till skada är misstaget 
ofta ett välfärdsbekymmer. Det som inte dödar oss kan göra oss starkare 
om vi har ödmjukheten, modet och målsättningen att lära oss av livet. 

Det nödvändigaste är inte att alltid finna svaret på hur vi når dit vi 
önskar. Betydligt viktigare är det att ta reda på vad vi innerligt vill.  

Att låta vägen dit vara lika viktig som svaret på vad vi innerligt vill uppnå. 
Hästunderstött socialt arbete erbjuder en möjlighet att lära känna oss 
själva på ett djupare plan. För om vi lyssnar till Vygotsky så sker lärande 
som mest när vi är emotionellt engagerade i en signifikant relation. Här 
kan hästen erbjuda en anknytningsrelation som öppnar upp för lärande. 
Att hästen uppfattas som ärlig och ickevärderande är av vikt men även 
att hästen har en förmåga att observera och respondera till ickeverbal 
kommunikation. Genom hästens respons på vårt kroppsspråk, våra inten-

tioner och emotioner öppnas upp för en medvetenhet om oss själva som 
går längre än det kognitiva och verbala. Mötet med hästen kan vara mer 
dynamiskt och kraftfullt än det traditionella samtalsrummet erbjuder och 
väcka minnen och känslor som behöver processas. Det ställer krav på 
den professionella som bör ha en beredskap att möta svåra minnen och 
trauman. Här bör alla som intresserar sig för att bedriva hästunderstött 
socialt arbete ställa sig frågan om vems behov man adresserar? Att re-
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flektera över sina egna professionsgränser. Ingen klarar av att möta alla 
behov så ett gott råd på vägen är att hitta samabetspartners. Ensam är 
inte stark och vi behöver varandra för att utveckla vår kunskap om hästar 
i socialt arbete, lärande sker i dialog. Så även om du arbetar själv se till 
att ha en “kollega” som du kan reflektera tillsammans med. Våga även ta 
dialogen med din klient om att du inte sitter inne med alla svar 
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Från första ögonblicket som någon anländer till gården ska 
känslan av trygghet vara i fokus. Många som kommer för 
att delta i ett möte med hästarna kanske aldrig har träffat 
en häst tidigare eller har begränsad erfarenhet av hästar. 
De kan känna sig lite obekväma även om de valt att få 
möjlighet att komma ut till hästarna. Att komma ifrån den 
traditionella kontexten som exempelvis klassrummet, sam-
talsrummet, sjukhuset, behandlingshemmet eller kliniken. 

TRYGGHET I MÖTET 
MED HÄSTARNA

5



Det kan krävas lite tid attt vänja sig vid hästarna på lite avstånd. Att ta 
in alla lukter och intryck som omringar gården och stallet. Vad som fast-
nar på näthinnan hos dem som kommer till gården kan te sig väldigt 
olika, allt från den som upplever att hästboxarna i stallet går att likna vid 
ett fängelse då det finns galler på boxarna. Några kanske reagerar med 
entusiams för att hästarna är av en specifik ras, vilket de kan behöva få 
prata om inledningsvis. Någon kanske hade förväntat sig att få träffa 
mindre hästar och blir skrämda av hästarnas storlek. Känner dem sig 
välkomna utifrån hur gården presenteras med ordning och reda samt 
att god fika väntar på dem? Kanske någon blir upptagen av att det finns 
trasiga staketstolpar   eller att en grind hänger på bara ett gångjärn. 
Värt att stanna upp och ta in dessa första intryck.  Låta dem få lite plats 
för de kan säga något om personen som kommer. Det motsatta kan 
också vara problematiskt om gården helt enkelt är för fin. Att boxar i ski-
nande mässing kan få den som kommer att tänka på ekonomiska 
frågor. Kanske väcker det tankar om att den som driver den här verk-
samheten tjänar pengar på människor som inte mår så bra. 

Här kan det vara bra att vara medveten om att det är en balansakt att få 
alla olika människor att känna sig bekväma och välkomna på gården. 
Här är det bra att vara genuint nyfiken på den person som kommer. Att 
ge den personen möjlighet att ge utryck för sina första intryck. Att in-
ledningsvis ta reda på förväntningar och farhågor. Även förmedla att 
det inte ställs några krav på att medverka i de olika övningarna. För 
även om många hästassisterad interventioner har fokus på att göra 
olika aktiviteter med hästarna så är det inte i fokus utifrån det upplägg 
som presenteras i denna bok. Värdet med att vara med hästarna ligger 
snarare i att få dela deras naturliga fridfulla inställning. De är mästare 
på att göra väldigt lite, som att vila i solen, bara hänga med flocken el-
ler att sakta beta.                           

Att göra ingenting är också att göra någonting och så viktigt om vi vill 
komma i kontakt med våra känslor och behov. För när vi är aktiva och 
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fullt upptagna med olika agendor, antecknar eller samtalar tenderar vi 
snarare att vara i huvudet och våra analytiska förmågor ställs på prov. Till-
sammans med hästen är målet snarare att bara andas, känna, observera 
och acceptera ögonblicket som det är, för att komma i kontakt med varan-
dra och oss själva. Vill vi nå autenticitet når vi inte det genom att rational-
isera, manipulera, positionera oss, planera, tänka, oroa oss eller försvara 
oss. Mötet med hästen ska istället göra oss medvetna om vår energi, när-
varo, våra intentioner och känslor. Att hitta modet innifrån. Att vara sitt 
sanna jag. För hästen ser förbi kategoriseringar och etiketter som vi 
själva eller andra har definierat oss med. Den som kommer kan ha tidi-
gare erfarenheter av hästar, vilka snarare handlat om att uppnå olika mål 
med hästarna för att nå bekräftelse. Men hästunderstött socialt arbete 
handlar inte om måluppfyllelse eller att bejaka sitt ego. Relationen till häs-
ten i hästunderstött socialt arbete bygger inte på kontroll, hierarki, le-
darskap eller dominans utan på att ömsesidigt dela känslor, behov och 
intentioner med varandra. Att lyssna till varandras inre motivation. Att se 
hästen som mer än bara ett reaktivt flyktdjur. För hästen visar företrädevis 
många reaktiva beteenden på grund av den domesticering vi människor 
utsatt den för. Olika träningsmetoder för häst blir här irrelevanta då det 
snarare handlar om att undersöka hästens emotionella, sociala och men-
tala iaktagelseförmåga. Träning tenderar att få hästen att underkasta sig. 
Men målet här är en ömsesidig relation till hästen som bygger på empati 
och medkänsla. 

Genom att dela upplevelse med hästen skapas utrymme för en djupare 
förståelse för kontexten, hästen och oss själva samt våra inbördes rela-
tioner. Det betyder dock att beroende på hästens eller människans tidi-
gare erfarenheter så kan det finnas behov av att när som helst behöva 
göra time-out och avbryta, pausa eller avstå en övning med hästarna. 
Time-out är en möjlighet när helst de medverkande upplever att något 
känns otryggt eller att någon känner sig osäker på vad som krävs av 
dem eller på vad som förväntas av situationen. Varken hästen eller män-
niskan ska behöva känna press eller förväntningar på sig själva i interak-

tionen. Ingendera betraktas som om dem vore mekaniska objekt som kan 
tolkas utifrån någon form av behaviorism. Så istället för att projicera våra 
behov av en viss aktivitet med hästen kommer fokus i hästunderstött so-
cialt arbete handla om att dela  upplevelser med hästen. Genom att turas 
om att ta initiativ i interaktionen med hästen ger vi utrymme för nyfikenhet 
på hur hästen uppfattar världen. 
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Det kan låta självklart, men för att nämna ett exempel är det inte ovanligt 
att vi människor har en tendens att inte låta hästen utforska oss. Om en 
häst kommer fram och vill nosa på oss skulle vi kunna låta den observera 
oss och se vad den väljer att göra med oss? Låta oss känna efter hur det 
känns när hästens andetag möter oss eller hur hästens mule känns. Istäl-
let för att dela ögonblicket och skapa vänskaplig relation till hästen avbry-
ter vi tyvärr väldigt ofta hästens utforskande genom att vi vill klappa häs-
ten. Det kan skapa stress för hästen som kanske höjer huvudet, något 
som i sin tur skrämmer människan. Båda blir reaktiva gentemot varandra 
byggt på rädsla istället för genuin nyfikenhet. Det slutar ofta med att män-
niskan stöter bort hästen. I hästunderstött socialt arbete försöker vi mot-
verka dessa tendenser genom att få människan att byta fokus. Från att 
fokusera på sina egna behov av bekräftelse och istället fokusera på häs-
tens upplevelse, sinnen och inre tillstånd. Vi vill undvika att hästen utsätts 
för någon form av obehag fysiskt eller mentalt. Här ligger fokus på att ge 
hästen autonomi, självbetämmanderätt, istället för att skapa anspänning 
genom att hela tiden kräva reaktioner från hästen för att uppnå våra 
mänskliga behov av tillfredsställelse eller glädje.  Vi byter perspektiv och 
följer hästen där livet själv är belöning nog och linjärt tänkande mindre 
relevant.  För att växa i relation till hästen behöver vi bli medvetna om oss 
själva i interaktionen, att erkänna hästens perspektiv, öppna upp för nyfik-
enheten och vara bekväma med att uppleva det som sker i interaktionen. 

Att inte fokusera på rätt eller fel. Inte eller ha någon önskan om något spe-
ciellt resultat. Vi önskar gå in i relationen till hästen utan att projicera våra 
egna behov. Att låta hästen ta kontakt, vara nyfiken och lyssna in samt 
observera hästen. För att fullt ut uppleva ögonblicken med hästen  
behöver vi släppa våra förväntningar. Ju mindre förväntningar vi har och 
ju mindre vi efterfrågar något av hästen desto större utrymme för hästen 
att uttrycka sig. Genom att dela upplevelser med hästen kommer vi när-
mare oss själva och varandra. 

Hästunderstött socialt arbete genomförs framförallt i hagen eller möjligen 
 i en padock, då hästarna ska kunna vara fria att välja om de vill delta el-
ler inte. Lika viktigt som det är att respektera hästarna lika viktigt är det 
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att bemöta de personer som kommer med respekt. Att de känner sig 
välkomna, trygga och upplever sig väl omhändertagna genom empati 
och medkänsla. Är det flera deltagare behöver de få tid att presentera 
sig för varandra. Därefter är det bra att ge information om vart toaletter 
och andra nödvändiga faciliteter finns. Att göra samtliga närvarande med-
vetna om deras personliga ansvar för både deras materiella ting men 
även för varandras säkerhet. Samtliga medverkande ska kunna känna 
fysisk trygghet. Men även att det ges utrymme att känna sig psykologiskt 
och emotionellt trygg. När det kommer till fysisk trygghet handlar det inte 
bara om att inte utsättas för onödiga risker utan även om att inte behöva 
frysa eller bli för varm för att nämna några exempel. Dessutom är det     
viktigt att de som medverkar inte upplever att de riskerar att bli bedömda.  
Att det inte ställs krav på att de ska lyckas genomföra övningar med 
hästarna. När det gäller emotionell trygghet handlar det i stort om att det 
finnns utrymme att få känna sig exempelvis rädd, glad, frustrerad, arg  
eller ledsen. Att om det behövs finns tid och utrymme för att både få tröst 
och stöd ifall man behöver det. Här är det av vikt att informera om att det 
som sker i mötet med och runt hästen stannar hos dem som medverkat, 
förutom om det gäller saker som inte är av personlig karaktär. Det är inte 
acceptabelt att utlämna någon när man berättar om sin egen upplevelse 
med hästarna. Här krävs det att man inte nämner någon med namn eller 
ger beskrivningar som gör att någon kan identifiera personer som med-
verkat eller berörs i samtalet. 

Innan någon får tillträde till hagar, stall och hästarna behöver samtliga 
ges tid att lämna emotionellt bagage och tankar som rör  annat  “utanför 
grindarna” till gården. Alla tankar och känslor som kan inverka på så sätt 
att det blir svårt att vara här och nu med hästen/hästarna behöver   
processas innan man går ut till hästarna. Är det någon som lider av fysisk 
smärta eller har någon skada som begränsar dem i mötet med hästen 
behöver det lyftas fram. Är det någon som oroar sig för någon när-
stående eller som har tankar på arbete, utbildning eller några andra 
förutsättningar i deras liv som kan inverka på mötet med hästen?  Finns 

det känslomässiga minnen som skulle kunna väckas till liv i stallet eller 
med hästen? Känner sig någon av dem som ska medverka stressade 
inför mötet med hästen behöver det bli tydligt att det inte går att trycka 
undan dessa känslor inför hästen. Om någon exempelvis är stressad 
över arbetetet kan det räcka att få delge det för att på så vis sätta den 
stressen åt sidan för stunden. Det gäller både student, klient, patient eller 
elev likväl som det gäller de professionella som ansvarar för mötet med 
hästen eller hästarna. Här kan en kortare mindfulnessövning vara till hjälp 
för att sätta fokus på det som sker här och nu med hästen. Det kan även 
vara bra att göra alla medverkande medvetna om vikten av att göra sig 
medveten om sina emotioner och intentioner i första hand. Att inte låta 
den mer analytiska sidan av en själv ta för stor plats i mötet med hästen. 
För tanken med att vara med hästen är ju att ge utrymme för att finna en 
balans mellan tankar och känslor. 

Om vi vill nå hästens fulla potential finns det stora fördelar om vi kan ar-
beta tillsammans med hästar som inte är för domesticerade. Eller kanske 
vi ska skriva tränade för mycket enligt klassiskt eller operant betingning 
pfta kallat positiv förstärkning. Att hästarna snarare har fått stort utrymme 
till social inlärning av sina flockmedlemmar hästarna. Det vi här vill frångå 
är nackdelarna med det behavioristiska perspektivet som har en tendens 
att se hästen som en enkel maskin. Precis som människan är hästen en 
mer komplex varelse som inte nödvändigtvis lär sig bäst genom förstärk-
ning eller straff (hot om straff). Önskan är istället att hästen genom sin ny-
fikenhet ska motiveras att själv upptäcka världen runt den. Tankegångar 
som handlar om att om vi inte kontrollerar och styr vad hästen ska göra 
utan i så stor utsträckning ger den utrymme att ta egna initiativ. Att ge 
hästen en subjektroll där vi ger hästen utrymme att visa oss vägen lika 
väl som att vi visar hästen vart vi ska. För när det gäller oss människor 
har det visat sig att vår problemlösningsförmåga kan bli sämre om vi 
fokuserar på att träna in vissa specifika moment och genom förstärkning 
styr i för stor omfattning vad det är tänkt att vi ska lära oss. Inom psyk-
ologin har behaviorismen kommit att tillämpas i form av kognitiv beteen-
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deterapi. Det är inte aktuellt att luta sig mot denna teoretiska grund i häs-
tunderstött socialt arbete eftersom kognitiva eller behavioristiska princi-
per snarare motverkar hästens roll. Det handlar snarare om hur vi sam-
spelar med varandra och hur våra intentioner, känslor och handlande 
påverkas av tillvaron. Personlighet varken hos hästar eller människor blir 
av vikt utan roller, interaktion, kommunikation, anpassning, emotionell   
reglering och acceptans för att nämna några hamnar i fokus. Här lutar vi 
oss snarare emot sociologer som Mead som hävdar att jaget alltid är 
föreänderligt och flytande eftersom det skapas i interaktionen med andra. 
Ja vi kan även ta utgångspunkt i Giddens tankar om att jaget är ett reflex-
ivt projekt för alla. Något som kontinuerligt utgår från frågeställningar om 
det förflutna, nuet och framtiden iverkan på den vi är i relation till andra

I vilken utsträckning 
vi väljer att träna våra 
hästar inför de öv-
ningar som de skall 
genomföra med våra 
brukare kommer att 
påverka ifall hästen 
mestadels är reaktiv. 
För vissa brukargrup-
per och miljöer är det 
avgörande att hästen 
är “lydig” och gör 
saker på kommando. 
Att hästen tränas att 
stå still vid en ramp 
för att funktionshin-
drade elever skall 
kunna sitta upp på 
hästen tryggt. Det 
skapar en trygghet 

och säkerhet som kan krävas av den anlitande organisationen eller vård-
nadshavare för att nämna några exempel. Vi behöver dock ha förståelse 
för att det kan ha inverkan på interventionen. Det kan få be-tydelse i 
vilken uträckning hästen kan ta egna initiativ eller inte. En häst som kan 
välja att delta eller inte kan när dem väl väljer en brukare ge brukaren en 
positiv upplevelse. Sen kan hästen välja att avstå och vår brukare kan 
erhålla en negativ upplevelse. Att ge utrymme för olika upplevelser ger 
oss möjligheter att arbeta med både känslor av glädje, eufori samt käns-
lor som sorg och bevikelse. Det är av vikt då livet betår av både motgån-
gar och medgångar. Vägen till medkänsla kan vara smärtsam som vi har 
varit inne på tidigare. Vi behöver förstå att smärtsamma känslor är lika 
stora gåvor till oss. Att det är lika viktigt att fokusera på när vi har behov 
tillgodo-sedda som när vi inte ha det. För medkänsla handlar om att ha 
en sensivitet till lidande hos både oss själva och andra samt en önskan 
om att osjälviskt förebygga och minska lidande. För när vi talar om mind-
fulness är det ju en speciell uppmärksamhet vi talar om, som endast kan 
bli aktuell när vi släpper fram vad vi än upplever utan att värdera våra 
emotioner eller intentioner. Att inte försöka kontrollera våra känslor eller 
intentioner lika lite som att försöka förtränga dem. Genom att vänligt, toler-
ant, tålamodigt, modigt och medvetet möta det som sker i nuet. Att med 
acceptans mot sig själv och andra rikta uppmärksamhet mot det som 
sker i stunden utan att reagera eller hålla fast vid en specifik lösning. Att 
inte lägga för stor vikt vid att resonera om orsak eller konsekvenser. Däre-
mot lägga vikt vid acceptans beträffande tillkortakommanden. Förlåta 
både oss själva och andra samt bemöta oss själva och andra med om-
tanke och respekt. Visa insikt om att alla har sina fel och brister, vilket kan 
bidra till mindre självkritik. Något som i sin tur kan minska stress och 
ångestpå-slag som i sin tur gör det mer möjligt att reglera känslor. Nega-
tiva känslor precis som de som vi benämner som postiva är som 
gåvor till oss. Lika viktiga och valida för att ta reda på våra behov. 

Medkänsla handlar om att relatera till oss själva och andra på ett 
sätt som ger utryck för omtanke och insikt om att ingen är felfri och 
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att vi alla är ömtåliga. Här är det värt att tänka på att personer som sak-
nar förmåga till medkänsla och självmedkänsla ofta kommer från dysfunk-
tionella familjer där föräldrar varit mycket kritiskt inställda, vilket sällan lett 
fram till otrygga anknytningsmönster. De familjer som har “curlat” sina 
barn, inte ställt adekvata krav, riskerar att skapa narcissistiska drag hos 
sina barn och ungdomar likväl som den familj som har ställt för höga 
krav. Inte sällan följer en inverkan på individens självkänsla och självbild 
som vi kommer gå in på längre fram i boken. Något som kan vara lika ak-
tuellt för de professionella som för de brukare vi möter. Så för att skapa 
genuin trygghet för våra brukare behöver de professinella se till att ge sig 
själva utrymme till förmågor som medkänsla och självmedkänsla. Det i 
sin tur minskar reaktivt beteende i form av försvar som rädsla och ilska 
hos våra brukare. Personer som har låg självbild och självkänsla som lätt 
hamnar i försvar har inte förmåga till medkänsla dessvärre. Det betyder 
att vi får räkna med att mötas av exemplevis otacksamhet eller agressiv-
itet för att vi försöker bry oss om någon. Det kan upplevas som hotfullt att 
någon visar medkänsla för en person som inte är beredd att ta emot den. 
Både för mycket känslor och för lite kan minska motivationen till med-
känsla så det gäller att balansera väl. 

Emotionell reglering är en nyckelkomponent till medkänsla och emotionell 
medvetenhet en förutsättning, vilket kan erhållas genom mindfulness. 
Dessa förutsättningar är typiska för det som visat sig vara   essensen av 
att ha med hästens i socialt arbete. Men likväl är det inte säkert att vi når 
våra brukare. Det eftersom vi inte först har utvecklat förmåga till med-
känsla till oss själva här kallat självmedkänsla. Vi kanske snarare bygger 
vårt arbete på emotionell empati, men då riskerar våra brukares lidande 
bli vårt eget lidande. Något som i sin tur leder fram till empatitrötthet och 
om det vill sig illa till utmattningssyndrom. Om vi inte kan hjälpa någon 
kan vår avsikt i alla fall vara att inte skapa mer lidande. Det kan vi göra 
genom att inte ifrågasätta någons upplevelse utan vara genuint nyfiken 
och ge utrymme för den andres upplevelse.Att inte ge råd är en annan 
värdefull utgångspunkt något som vi kommer fördjupa oss i när vi går in 

på filosofin non-violent communication. En filosofi som av forskare och 
praktiker lyfts fram i sammanhang där vi jobbar med att utveckla med-
känsla. 

“ For someone to develop genuine compassion towards others, first he or she 
must have a basis upon which  to cultivate compassion, and that basis is the abil-
ity to connect to one´s own feelings and to care for one´s own welfare.. caring for 
others requires caring for oneself” ( Tenzin Gyatss, the 14 th Dalai Lama) 
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Här kan en bra övning vara att skriva ett vänligt brev till sig själv där du 
stöttar dig i en fråga/svår känsla eller en förändring. Vi kan inte förvänta 
oss att ta någon annan människa längre än vi själva har gått. Därför 
behöver vi som professionella arbeta med oss själva i första hand. Om vi 
har otrygga anknytningsmönster är det inte försent att få en bra barn-
dom. Genom att använda filosofin bakom non-violent communication kan 
vi erbjuda oss själva det som hästen erbjuder oss. Vi kan också låta våra 
egna hästar spegla våra känslor och genuint nyfiket ta reda på vad det 
kan vara för behov som är tillgodosett respektive inte tillgodosett bero-
ende på vad det rör sig om för känsla. Lika viktigt att utforska behov som 
är tillgodosedda och därigenom belysa vilka önskemål vi har sänt ut som 
har blivit besvarade. Se exempel i nästa kapitel som kan användas likväl 
till dig själv som professionell som till de brukare du tänker dig att du vill 
möta. Vi kommer fördjupa oss mer i non-violent communication, empati-
trötthet, självmedkänsla och medkänsla i kommande kapitel. 

Vi avslutar detta kapitel med att lyfta vikten av att skapa trygghet när vi 
avslutar träffen med hästarna. Ett bra sätt att göra det på är att fråga 
samtliga som medverkat vad de tar med sig från dagens möte med häs-
ten. Exempelvis “Vad är det första intrycket som kommer tillbaka till dig 
om du sluter ögonen och tänker tillbaka på mötet med hästen?”. Det är 
en fråga som ofta öppnar upp för en mer spontan, ärlig och ofta överras-
kande bild av vad som har varit viktigast för den enskilde personen. Ett 
annat alternativ är att fråga “Hur skulle du beskriva det du har upplevt 
och vad tar du med dig från den här upplevelsen?” Var noga med att det 
handlar om den egna upplevelsen och inte tolkningar för de tenderar att 
flytta fokus till att andra är orsaken till vad som pågår inom oss. Om vi 
lyckas hålla isär observationer från tolkningar minskar vi risken att det 
som sägs uppfattas som kritik. En observation är något vi upplever med 
våra sinnen; synen, hörseln, luktisnnet, smaksinnet och känseln. Observa-
tionen är det som videokameran fångar på en bild medan tolkningen är 
mer som en recension av den film vi har fångat med videokameran för att 
beskriva det som en metafor. 

Om någon form av utvärdering skall göras av mötet bör var och en få 
göra det enskilt innan dem tar del av varandras upplevelse. De med-
verkande skall även ges utrymme att välja om de vill delge övriga med-
verkande eller inte. Medverkan skall baseras på fri-villighet genom-
gående för att skapa trygghet på flera plan, bland  annat vad beträffar 
den personliga integriteten. Då hästen kan medverka till insikter om vik-
ten av att respektera sin egen integritetssfär är det ju av vikt att de profes-
sionella eller andra medverkande inte blir kontraproduktiva till dessa insik-
ter. Hästen kan medverka till att personer upplever att deras integritets-
gräns passeras eller att minnen av att den kränkts väcks till liv. Så det är 
inte ovanligt att mötet med hästen kan få oss att må sämre. Det är ju inte 
ovanligt att vi kan behöva må sämre för att kunna må bättre. Mötet med 
hästen ge utrymme att träna sig på att säga nej till hästen. En erfarenhet 
brukaren kan ta med sig till andra situationer, varför det blir av vikt att vid 
de avslutande reflektionerna ges utrymme för att säga nej till att med-
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verka eller delge sina reflektioner. Hästen har fått utrymme att säga nej 
genom att vi lyssnar in signaler som öron bakåt eller en mule som 
skrynklar ihop sig. Här är det av vikt att påminna alla inblandade att vi en-
dast kan ställa upp hypoteser om varandras eller hästens beteende. Det 
skapar en ödmjukhet som  värnar om varandras integritet då endast den 
som är berörd kan sitta inne med “ sin sanning” och får välja att delge 
den eller inte.  

Dessutom är det av vikt att inte ge råd till någon då det tenderar att 
väcka försvar. Ett gammalt ordspråk passar väl in här och det är att tala 

är silver och tiga 
är guld. Oftast 
är det bäst om 
varje person får 
processa sin up-
plevelse i sin 
takt och att vi 
som profes-
sionella inte 
försöker forcera. 
Det gäller att 
“kavla ner är-
marna” som jag 
brukar säga. Att 
inte vara reaktiv 
utan endast 
lyssna in det 
som sker i stun-
den. Att ob-
servera känslor, 
behov och ön-
skemål utan att 
nödvändigtvis 

behöva agera eller lösa situationen. Att fokusera på känslor och behov 
samt ge uttryck för önskemål enligt non-violent communication kan verka 
skrämmande och svårt till en början. Det kan vara lättare om vi förmedlar 
att vår kontakt med varandra bygger på intentionen att finnas för den an-
dre utan att döma, utan att försöka åtgärda något. Att fokus ligger på att 
möta det 
som finns i 
stunden 
oavsett vilka 
känslor eller 
behovs som 
gör sig 
påminda. 
Det betyder 
att vara vill-
lig att gå 
bredvid en 
annan per-
son oavsett 
vilken resa 
de är på 
utan att 
döma eller 
få dem att 
känna sig  
otillräckliga 
eller att 
försöka 
påverka 
vare sig re-
san eller 
målet. 
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Vad kan man då göra tillsammans med hästen som leder till den po-
tentiella spegling som åsyftas i hästunderstött socialt arbete? Denna 
bok kommer inte på något sätt kunna ta upp alla möjliga varianter på 
övningar som kan göras för att få till ett möte med hästen. Här ges 
några exempel som läsaren kan modifiera eller välja att genomföra så 
som de är beskrivna. Oavsett vilken övning man väljer att genomföra 
är det av vikt att det ges utrymme till samtal både innan och efter 
mötet med hästen. Personernas förväntningar och farhågor inför mötet 
med hästen såväl som reflektioner efter mötet behöver oavsett ges 
utrymme. Sen kan övningarna i sig genomföras med krav på att per-
sonerna inte ska vara verbala. Där kommunikationen ska ske icke-
verbalt med hästen. Ibland kan det vara tillåtet att ta fysisk kontakt 
med hästen medan det i andra fall inte tillåts förrän hästen själv har 
tagit fysisk kontakt. Det är något som man kommer överrens om till-
sammans med den som medverkar från fall till fall. Hur mycket infor-
mation som lämnas ut om hästarna skiljer sig också åt beroende på 
vilken övning man genomför och vilket syfte man har med själva mötet 
med hästen. En övning kan ju gå ut på att klienten, studenten, eleven 
eller patienten ska ge sin beskrivning av hästen och då ska den per-
sonen inte behöva bli färgad av tidigare upplevelser av samma häst. 
Det kan finnas lika många uppfattningar om en viss häst som det finns 
personer som har mött den specifika hästen. Det finns det inga objek-
tiva sanningar utan var och en tillåts att skapa sig en egen bild. Värt 
att nämna är att med erfarenhet kommer insikten att ett kort möte med 
hästen eller en kort observation av hästarna i hagen på kanske 5 mi-
nuter kan ge reflektionsmaterial för flera veckor. Ett vanligt misstag 
bland de som börjar med hästunderstödda interventioner är annars 
att man lägger in en mängd olika övningar som dessutom är onödigt 
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komplexa och svåra. Det bygger ofta på en rädsla för att den man möter 
inte ska uppleva interventionen som engagerande. Det resulterar dess-
värre ofta i att personen blir överväldigad, stressad, frustrerad eller helt 
enkelt blir trött av alla instruktioner.  

Exempel 1 Introduktion ickeverbal kommunikation

I den här övningen behövs minst två medverkande hästar vars interaktion 
kan observeras. Syftet är att observera deras kroppsspråk genom att se 
hur hästarna interagerar med varandra i hagen. Enda regeln här är att 
inte stå för nära staketet så att hästarna snarare börjar bekanta sig med 
de tvåbenta än med sina flockmedlemmar i hagen. De som observerar 
blir ombedda att studera ifall hästarna lägger öronen bakåt eller ifall de 
riktar dem framåt. Är det någon häst som försöker flytta på någon annan 
häst och hur skulle de beskriva att hästen bär sig åt för att lyckas? Finns 
det någon häst som verkar vara yngre respektive äldre och hur beskriver 
dem medverkande att de kan avgöra det? Verkar någon häst mer under-
lägsen än dem andra och verkar någon vara ledaren i flocken? Finns det 
kanske ingen ledare eller skiftar det beroende på om det finns begrän-
sad tillgång till mat och vatten? Verkar det finnas några hästar som före-
drar att umgås med någon eller några specifika hästar i flocken? Är 
någon häst ensam? Det kan vara bra att hästarna precis har släppts ut i 
hagen när det är dags att genomföra observationen då det sannolikt kom-
mer finnas fler signaler, som kroppsspråk mellan hästarna, att läsa av. 

Avslutningsvis ombeds de som observerat att reflektera över likheter och 
skillnader mellan hästarnas interagerande med varandra och erfarenhe-
ter de har av social interaktion med människor. Vilka känslor väcktes när 
de observerade hästarnas interaktion med varandra? Kan de känna igen 
känslorna från egna erfarenheter i livet där de har umgåtts med männi-
skor alternativt med hästar? Om de har mer “positiva” känslor vilka behov 
tänker de medverkande att de har tillgodosedda eftersom de känner ex-
empelvis glädje? Om de känner mer “negativa” känslor som ledsenhet, 

47



vilka behov tänker de medverkande att de inte har fått tillgodosedda per-
sonligen när de känner motsvarande känslor i sina egna liv? Vilket ön-
skemål skulle de vilja ge utryck för som skulle kunna tillgodose det behov 
dem inte har fått tillgodosett? Vilka önskemål kan de ha gett uttryck för 
som har fått deras behov tillgodosedda om det är fallet? Tänk på att ar-
beta med en känsla i taget och det är inte tvunget att börja med känslan 
utan det går lika bra att ta utgångspunkt i behov eller önskemål om det är 
lättare för deltagaren.                                       

Exempel 2 Mingel i hästhagen

I den här övningen behöver det finnas åtminstone två hästar i hagen men 
gärna någon mer så det finns möjlighet att välja ut en häst av flera. Syftet 
med övningen är att de som medverkar ska välja ut en häst som dem uti-
från känslan i mötet med hästarna känner sig mest nyfiken på. De får inte 
vara verbala när de går ut i hagen för att motverka att deras beslut bas-
eras på vad de tänker om de olika hästarna. I umgänget med hästarna i 
hagen får dem initialt inte röra hästarna förrän hästen tar fysisk kontakt 
med dem. 

När hästen har vidrört dem får de klappa hästen. Här kan det finnas en 
poäng att be dem vänta lite med att klappa hästen tills dess att de up-
plever att hästen är “klar” med sitt utforskande. Om de känner att de 
behöver vifta bort hästen, ifall de upplever att de inte är bekväma med att 
ha hästen så nära sig, får de instruktioner innan att det oftast är bättre att 
helt enkelt gå bort från hästen. Här kan de som medverkar välja att ta 
med sig den professionella ut i hagen för att på så vis ha möjlighet att få 
hjälp att avvisa en häst som dem inte vill bekanta sig så mycket med. Om 
den professionella följer med ut behöver deltagaren göras medveten om 
att det kan störa interaktionen med dem olika hästarna då någon av dem 
för dagen hellre vill vara nära den professionella. De medverkande får till 
uppgift att göra sig uppmärksamma på när och om hästen tar kontakt 
med dem. Vilka signaler från hästen fick dem att bli medvetna om att häs-

ten tog kontakt med dem. Syftet är även att göra dem uppmärksamma på 
sina egna gränser för hur nära de är bekväma med att hästen kommer. 
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De förväntas även reflektera över när deras tankar och känslor handlar 
om deras egna reaktioner eller hästens responser på deras närvaro. 
Även frågor om hur snabbt de väljer att gå mot hästarna eller om de väl-
jer att låta hästen komma till dem avhandlas efter mötet med hästarna. 
Eftersom hästar kan känna av en människas intentioner och emotioner på 
relativt långa avstånd kan de ganska snabbt reagera på människan som 
klivit in i hagen. Då hästens överlevnad  bygger på att kunna avgöra om 
det uppstått fara eller inte i en situation blir det i denna övning möjligt för 
de medverkande att göra jämförelse mellan dem själva som rovdjur och 
hästen som flyktdjur. Kan de känna igen upplevelser med möten i hagen 
med hästen med möten med människor dem inte har känt sen tidigare? 
Kan de läsa av signaler som indikerar att hästen inte vill bekanta sig med 
dem likaväl som de kan läsa av signaler på att dem vill interagera? Sprin-
ger hästen iväg för att den blir rädd eller uppmanar den till lek? Lägger 
hästen öronen bakåt och gör utfall mot den som kliver in i hagen? Verkar 
hästarna inte bry sig om att det har kommit in en människa i deras hage? 

Får dem tydliga signaler från hästarna om det finns vissa delar av krop-
pen som de vill att de ska beröra och andra som de inte vill att dem skall 
röra? När de väl har bestämt sig för vem av hästarna de vill bekanta sig 
mer med går deltagaren ut ur hagen. Väl utanför hagen ombeds deltaga-
ren att reflektera över likheter och skillnader mellan deras interaktion med 
hästarna och erfarenheter de har av social interaktion med människor. 
Vilka känslor väcktes när de mötte de olika hästarna? Kan de känna igen 
dem känslorna från egna erfarenheter i livet där de har umgåtts med män-
niskor alternativt med hästar? Valde dem den specifika hästen eller up-
plevde de att hästen valde dem? Här kan den professionella behöva 
hjälpa till att tolka signalerna från hästen då det inte är säkert att deltaga-
ren uppmärksammar att hon/han har blivit vald av hästen. Påminde 
hästarna om personer de mött tidigare? Om de har mer “positiva” käns-
lor, vilka behov tänker dem är tillgodosedda eftersom de känner exempel-
vis glädje? Om de känner mer “negativa” känslor som ledsenhet, vilka be-
hov tänker dem att de inte har fått tillgodosedda personligen när de kän-
ner motsvarande känslor i sina egna liv? Vilket önskemål skulle de vilja 
ge utryck för som skulle kunna tillgodose det behov dem inte har fått till-
godosett? Vilka önskemål kan de ha gett utryck för som har fått deras be-
hov tillgodosedda om det är fallet? Tänk på att arbeta med en känsla i 
taget och det är inte tvunget att börja med känslan utan det går lika bra 
att ta utgångspunkt i behov eller önskemål om det är lättare för deltaga-
ren.                                                                                                                             

Exempel 3 Leka - Turas om att ta initiativ   

Denna gång sker mötet mellan häst och människa i en paddock alterna-
tivt mindre inhängnad på minst 20 * 40 meter. Att det inte får vara en min-
dre yta att vara på är för att hästen ska kunna välja att gå undan och inte 
känna sig trängd. Även i detta möte får deltagaren instruktioner att inte 
ha verbal kommunikation med hästen. Avsikten med mötet är inte att 
göra något utan att återigen bara vara tillsammans och försöka känna in 
hästen. Det finns hinkar, krubba/låda med borstar och ryktsaker, mjukisd-
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jur, bollar och andra föremål utplacerade i paddocken som de kan välja 
att bekanta sig med om de vill. Övningen går ut på att de ska turas om 
att ta initiativ. Det kan lika gärna vara hästen som väljer att gå fram till 
krubban med ryktsakerna som hänger på padockstaketet. Då får deltaga-
ren välja att ta upp en borste för att se om hästen står kvar och låter sig 
bli borstad. Nästa gång kan det vara hästen som får följa med män-
niskans inititiativ till att undersöka den stora bollen eller presenningen 
som ligger på marken. Genom att turas om att ta initiativ kan umgänget 
ges metaforen en lek mellan dem. Om de vill kan de förstås bara stå helt 
stilla och betrakta hästen som undersöker föremålen precis som de kan 
låta hästen betrakta dem. Det finns inga regler för vad de ska göra med 
sakerna förutom att de inte får användas för att göra hästen   eller dem 
själva illa. Syftet är att umgås med hästen på ett säkert och respektfullt 
sätt där hästen ges en subjektroll. Forskning visar nämligen att övningar 
där hästen forceras, genom att man exempelvis försöker få den att gå in i 

en fålla, ökar risken för olyckor. Så det är inte bara utifrån etiska hänsyn 
till hästen som vi här är måna om att den ska betraktas som ett subjekt, 
en aktör med egen fri vilja att välja vad den vill göra, utan även för att und-
vika skaderisker. 

Det gäller att skapa tillit så att både häst och människa känner sig trygg i 
interaktionen. Skulle hästen indikera att den inte är trygg utan vill ta sig ut 
från paddocken eller inhägnaden avbryts övningen direkt. Detsamma gäl-
ler om eleven, studenten, klienten eller patienten indikerar att den inte 
känner sig trygg i övningen med hästen. Även efter denna övning 
ombeds deltagarna att reflektera över hästens signaler.  Upplevde de att 
hästens responser indikerade att de kände sig trygga eller otrygga när 
de observerade de saker som fanns i padocken? Kunde deras position i 
förhållande till hästen påverka interaktionen? Om dem gick och rörde sig 
fort började hästen röra sig i samma takt vice verca? Om en time-out blev 
aktuell, vare sig det var på grund av hästens reaktion eller för att deltaga-
ren inte kände sig trygg, vilka reflektioner vill deltagaren dela med sig av 
om det?   

Här ombeds personen att göras uppmärksam på när och om hästen 
tar kontakt med dem. Vilka signaler från hästen fick dem att bli med-
vetna om att hästen tog kontakt med dem. Syftet är även att göra 
dem uppmärksamma på sina egna gränser för hur nära de är 
bekväma med att hästen kommer. De förväntas även reflektera över 
när deras tankar och känslor handlar om deras egna reaktioner eller 
hästens responser på deras närvaro. Väl utanför paddocken efter  
“leken” med hästen ombeds de att reflektera över likheter och skill-
nader mellan deras “lek” med hästarna och erfarenheter de har av 
social interaktion med människor. Vilka känslor väcktes när de mötte 
de olika hästarna? Kan de känna igen de känslorna från egna erfar-
enheter i livet där de har umgåtts med människor alternativt med 
hästar?
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Om dem har mer “positiva” känslor, vilka behov tänker dem att de har till-
godosedda eftersom de känner exempelvis glädje? Om dem känner mer 
“negativa” känslor som ledsenhet vilka behov tänker dom att dom inte 
har fått tillgodosedda personligen när de känner motsvarande känslor i 
sina egna liv? Vilket önskemål skulle de vilja ge utryck för som skulle 
kunna tillgodose det behov de inte har fått tillgodosett? Vilka önskemål 
kan dem ha gett utryck för som har fått deras behov tillgodosedda om 
det är fallet? Tänk på att arbeta med en känsla i taget och det är inte tvun-
get att börja med känslan utan det går lika bra att ta utgångspunkt i be-
hov eller önskemål om det är lättare för deltagaren.                     

Exempel 4 “Vakta” sin egen personliga sfär 

Den här övningen bygger på tanken att när vi är stilla så kan vi lättare 
känna in våra egna känslor och därigenom förstå våra egna reaktioner. 
Tyst samvaro kan vara av vikt för att känslor ska kunna uppfylla oss och 
att vi därigenom ska förstå oss själva. Vi har tidigare talat om empati och 
det behövs en ömsesidighet som innebär att hästen så väl som klienten 
får sätta upp gränser för vad den vill delta i, på vilket sätt och i vilken 
grad. I den här övningen försöker vi ge utrymme för medveten närvaro 
som i sin tur kan ge utrymme för empati. Personen ombeds att lägga ut 
bommar på marken som ger en tillräckligt stor ruta för att personen ska 
känna att integriteten är skyddad. Vi har alla olika behov så denna ruta 
kan skifta från person till person. Den som ska genomföra övningen 
ombeds att ställa sig i rutan och skicka ut en intention om att den vill vara 
ifred i sin ruta. Hästen får gå in i padocken där personen står i rutan mark-
erad med bommar. Om personen vill avbryta övningen går det som alltid 
bra. Bestäm i förväg ett sätt att påkalla uppmärksamheten på att hjälp 
önskas med att hålla undan hästen från rutan. Tanken är att hästen ska få 
ströva fritt i padocken och personen ska göra allt den kan för att stänga 
ute hästen, men utan att vidröra hästen. Här kan olika hästar reagera 
olika. Någon kanske försöka blidka den som står i rutan och än mer bli 
intresserad av att kliva in. En annan häst kanske verkligen håller sig så 

långt ifrån personen i rutan som det bara går. Oavsett utgång så ges 
utrymme att prova det motsatta, att försöka få hästen att kliva in i rutan 
och komma fram till personen i fråga. Väl utanför paddocken med de ut-
lagda bommarna, som bildar en ruta  visserligen visuell för hästen men 
enkel att kliva över, förs samtal om hur det var att genomföra övningen. 

Som i tidigare övningar ombeds personen som genomfört övningen att 
reflektera över likheter och skillnader mellan upplevelsen med hästen och 
erfarenheter de har av social interaktion med människor. Vilka känslor 
väcktes när hästen inte kom respektive om den kom? Kunde de hålla häs-
ten utanför rutan när det var avsikten respektive kunde de få hästen att 
komma in i rutan när de ville det eller blev det precis tvärtom?  Kan de 
känna igen känslorna som väcktes i övningen från egna erfarenheter i li-
vet där dom har umgåtts med människor alternativt med hästar? Om de 
har mer “positiva” känslor, vilka behov tänker de att de har tillgodosedda 
eftersom de känner exempelvis glädje? Om de känner mer “negativa” 
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känslor som ledsenhet vilka behov tänker de att de inte har fått tillgodos-
edda personligen när de känner motsvarande känslor i sina egna liv? Vil-
ket önskemål skulle de vilja ge utryck för som skulle kunna tillgodose det 
behov dom inte har fått tillgodosett? Vilka önskemål kan dom ha gett 
utryck för som har fått deras behov tillgodosedda om det är fallet? Tänk 
på att arbeta med en känsla i taget och det är inte tvunget att börja med 
känslan utan det går lika bra att ta utgångspunkt i behov eller önskemål 
om det är lättare för deltagaren.                     

Som ni nu börjar märka avslutas varje övning med liknande frågor som 
cirkulerar runt de känslor som väckts samt vilka behov som kan vara till-
godosedda respektive inte tillgodosedda i samband med dessa känslor. 
Avsikten är att skapa möjlighet att få en balans mellan det emotionella 
och kognitiva. Så det kan behövas vägledning för att inte personen som 
har varit med och genomfört övningen bara fokuserar på det kognitiva. 
Att hitta förklaringar på varför hästen inte gick in trots att de önskade det 
och tvärtom. Tanken är inte att det ska ligga fokus på att lyckas med 
övningen utan att ni ska reflektera över hur det var att genomföra övnin-
gen på ett känslomässigt plan. Här är det möjligt att även fokusera på hur 
det kan ha varit känslomässigt för hästen att inte tillåtas gå in i rutan, fast 
det inte finns någon annan att interagera med i padocken. Respektive 
hur det kan kännas för hästen att någon påkallar uppmärksamhetsbehov. 
Precis som vi varit inne på tidigare kan vi inte säkert veta varför hästen 
väljer att göra som den gör, vilket ger utrymme att ställa upp flera olika 
hypoteser. Att i sin tur fundera över varje möjlig hypotetiska känsloreak-
tion hos den som genomför övningen. Om man känner sig avvisad om 
exempelvis inte hästen kommer fast man önskar det. Vad är det för be-
hov som inte är tillgodosett i så fall och vad skulle personen vilja skicka ut 
för önskan för att tillgodose det behovet. Finns det andra situationer när 
personen känt likadant. 

Om vi liknar självförtroendet med ett staket vi kan luta oss mot och 
självbilden och självkänslan vår ryggrad som gör att vi kan stå även om 

vi inte har ett staket att luta oss mot kan denna övning vara intressant att 
göra utifrån dessa metaforer. Den som har en stabil självbild eller 
självkänsla påverkas inte lika mycket av andras kritik eller känner sig inte 
ifrågasatt även om frågor på egna värderingar uppkommer.  Så beroende 
på hur stark självbild personen har som ska genomföra övningen kan 
man ge tips på vad personen kan göra för att stänga ute hästen respek-
tive få den att komma. Men det är av vikt att inse att alla tips och råd kan 
riskera att väcka försvar, vilket gör att försiktighet med att ge råd är påkal-
lat i samtliga övningar som har föreslagits. Ge hellre utrymme för att det 
inte spelar någon roll ifall hästen gör som personen har tänkt sig och 
lägg fokus på att prata om upplevelsen istället. Att utforska de känslor 
som väcks och vara behjälplig med att utforska vilka behov som kan fin-
nas bakom dessa känslor. Tänk dock på att de förslag på behov som ges 
till personen ska ges utrymme att förkastas om de inte känns “rätt” för 
den berörda personen.   

Tillsammans hjälps ni åt att reflektera över övningen/övningarna. Ni söker 
efter det som har en betydelse  och upplevs som viktigt för den det berör. 
Att reflektera betyder att återspegla eller vända tillbaka till något.  Här 
handlar det mestadels om vad någon har känt och i andra hand om 
själva handlingen. Genom reflektionen ges ni möjlighet att betrakta det 
som skett både utifrån den inre upplevelsen men även utifrån en slags 
observatörsroll då minst en av er har fått utrymme att betrakta mötet. Det  
ger utrymme för andra perspektiv på samma interaktion.  Att se sig själv 
med någon annans ögon både utifrån hur vi hypotetiskt tror att hästen 
uppfattar interaktionen men även utifrån hur den som observerat interak-
tionen upplevt den. Genom nyfikenhet på sig själv, hästen  och omgivnin-
gens betydelse finns möjligheter till utökad förståelse. Målet är inte att 
någon ska bli “en bättre människa” utan målet är en balanserad och väl-
villig syn på sig själv utifrån empati och självmedkänsla. 

Genom reflektion får vi kännedom om egna attityder, värderingar och 
känslor och hur dessa faktorer inverkar på relationen till andra, här såväl 
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häst som andra medmänniskor.  Vad för oss ur balans, finns det mönster i 
reaktionerna och kan det tänkas att någon hand-lingsstrategi är mindre 
adekvat? Att reflektera innebär här att gen-uint lyssna både till sig själv 
och andra, här hästen. Det kan handla om att reflektera över vad det var 
som fick en viss magkänsla att infinna sig. Finns det samband med något 
som är upplevt sen tidigare? Finns det liknande situationer som inte 
väcker samma magkänsla? Tanken är att övningarna och reflektionerna 
ska vara en källa till lärande. Det kan krävas mod att se sådant som 
varken personen själv eller andra vill se. Acceptans, se meningen med 
det som sker och ha förståelse blir av vikt för att ge utrymme för lärande.  
Om motstånd väcks gå långsamt fram och kanske kan humor avdramatis-
era reflektionen. Avgörande brukar vara att inte tillskriva varandra 
egenskaper utan utforska nya möjligheter, synvinklar och perspektiv. Vi 

fokuserar främst på känslor i dessa reflektioner. Känslor ligger ofta på ett 
omedvetet plan och kan ha sitt ursprung i tidigare erfarenheter som vi 
inte alltid inser att vi har. Om vi har missat våra känslor missar vi också 

viktig information som kan hjälpa oss att förstå. Empati i sin tur kan beskri-
vas som förmågan att förstå en annan persons känslor och upplevelser. 
Men för att kunna känna empati krävs att vi har förmågan att uppleva och 
stå ut med känslor som vi själva har. Vissa känslor är smärtsamma och 
svåra så för att lyckas med reflektionen över känslor är det bäst med dia-
log med andra som reflekterar och därmed kan stötta. I dialogen kan vi 
hjälpas åt att sätta ord på det upplevda. Reflektion genom dialog kan 
även leda till insikter om att man inte är ensam, om att känna vissa käns-
lor och inte ha vissa behov tillgodosedda. Insikter om hur svårt det kan 
vara att formulera önskemål för att inte tala om hur svårt det kan vara att 
förstå vilket behov som inte är tillgodosett. Att det ibland kan ta flera 
veckor, månader eller år för att lista ut vad en specifik känsla indikerar för 
behov. Ett tips är att be deltagare att skriva loggbok, vilket kan ge ökad 
självinsikt. Det kan även ge utrymme för värdefull information om progres-
sion såväl som ledtrådar om behov kopplat till en viss känsla. I vilken ut-
sträckning deltagare vill dela med sig av sin loggbok får de sen avgöra 
själva. Den är i första hand tänkt som stöd för den egna processen och 
inte nödvändigtvis ett dokument som behöver delas med den profes-
sionella eller andra deltagare. 

Utgångspunkten i samtliga övningar är non-violent communication som 
kan förstås som empatisk kommunikation. Målsättningen är att undvika 
försvar och skuldbeläggning.  Det finns inget rätt eller fel lika lite som vi 
kan ge oss utrymme att döma, tolka, kräva eller dia-gnostisera de vi 
möter. Vi får kontakt genom att fokusera på vad deltagarna känner och 
behöver för att komma fram till vad som berikar deras liv, deras ön-
skemål. Vi fokuserar inte på vem som gör vad eller vem som är vad lika 
lite som vi gör jämförelser. De analyser vi gör av andra är nämligen oftast 
utryck för våra egna behov och värderingar. Utgångspunkten är att vi inte 
kan få någon att göra någonting. Istället vill vi göra deltagaren medveten 
om vad den känner och behöver, något som vi oftast lärt oss att 
avskärma oss i från. Vi har kanske lärt oss att förhålla oss till vad andra 
tycker att vi ska känna, tänka eller göra. Inte ovanligt att framförallt kvin-
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nor har fostrats till att ta hand om andra och därmed har lärt sig att bortse 
från egna behov. Det är här ointressant vem som är ansvarig för våra 
känslor, vilket ger en öppning till medkänsla. Vi försöker komma ifrån det 
faktum att vi ofta, medvetet eller omedvetet, är osanna både mot oss 
själva och andra. För att nå genuin kommunikation behöver vi vara ärliga 
och modiga samt våga visa oss sårbara. Målet är att undvika tendensen 
att blanda ihop iaktagelser, tolkningar och värderingar med känslor. 
Dessa tendenser har ofta sin grund i att vi övervägande kommunicerar 
verbalt, något som vi genom övningarna med hästarna försöker undvika. 
Vi försöker reducera livets komplexitet genom att främja en empatisk kom-
munikation med fokus på känslor. Att uttrycka vad vi känner utan kritisk 
reflektion, skuldbeläggande, hot eller krav alternativt att lyssna utan kri-
tisk reflektion, skuldbeläggande, hot eller krav. Det betyder att den andra 
kan utrycka hot eller kritik men att vi inte väljer att fokusera på det. Istället 
lyssnar vi empatiskt utan värderingar eller tolkningar. Med andra ord vi 
accepterar varandra och iakktar neutralt de känslor som är aktuella.  
Vilka känslor väcker denna observation utan att analysera, skuldbelägga 
eller kritisera? Om du förtränger känslor hos dig själv är det sannolikt att 
du inte med empati förmår lyssna till andras känslor. För att kommunika-
tionen ska kunna bli genuin behöver känslorna bli en del av den. Käns-
lorna ger oss ledtrådar om vad som är viktigt i våra liv. När vi blir klara 
över vilka behov som är essentiella för oss blir det också lättare att bli 
medveten om vad vi önskar oss av de vi möter.

Först när du lärt dig att använda filsofin på dig självkan du börja praktis-
era den på någon annan. När jag ser/hör/upplever.......känner 
jag.........därför att mina behov av .............är tillgodosedda/inte tillgodos-
edda och jag skulle då vilja att..........eller jag har då önskat 
att............Tänk på att utrycka dig i jagbudskap. När du klarar att lyssna 
med empati på dig själv kan du sen lyssna med empati på andra. Vi kon-
centrerar oss på känslor utan att generalisera, bedöma, tolka, etikettera, 
diagnostisera, kritisera, fördöma eller analysera. Vi tar av oss eventuella 
masker och undviker våra roller så att våra jag kan mötas. Inte det jag    
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som jag tänker att jag vill framstå i den andres ögon eller dennes jag som 
den tänker att den vill framstå i mina ögon. Om vi inte visar våra känslor 
gör vi det svårt för andra att förstå de behov vi har. Men känslorna 
behöver inte förklaras i form av att beskriva orsakerna till dem. Risken är 
bara att vi skuldbelägger någon eller att vi tar på oss en offerroll. Genom 
att inte skuldbelägga någon behöver ingen försvara, förklara eller ursäkta 
sig eller rättfärdiga någons eller sitt egna handlande. Det ger utrymme för 
att istället leva sig in och lyssna genuint empatiskt på de känslor och be-
hov som är aktuella. Här får röstläge, tonläge, minspel och kroppsspråk 
lika stor betydelse som det verbala språket. 

Ord för känslor som uppstår när behov tillgodosetts; belåten, förnöjsam, 
ivrig, kärleksfull, lycklig, nyfiken, rörd, stimulerad, säker, trollbunden, 
överväldigad, förtjust, hänförd, levande, nöjd, samlad, stolt, tacksam, 
trygg, energisk, facinerad, glad, lättad, optimistisk, stark, tillfredsställd, 
upprymd, engagerad, fri, glad, pigg, sprudlande, tillgiven, varm, fridfull, 
godmodig, intresserad, lugn, road, vetgirig och tillitsfull för att nämna 
några exempel. 

Ord som utrycker känslor som uppstår när behov inte har tillgodosetts; 
apatisk, ensam, hatisk, kraftlös, orolig, spänd, uppgiven, ängslig, arg, 
frusen, hungrig, melankolisk, otrygg, stressad, upp-rörd, avsky, frustre-
rad, ilska, nervös, otålig, sömnig, ursinnig, besviken, förbannad, il-
lamående, panik, ångest, trött, uttråkad, desperat, förvirrad, irriterad, 
osäker, rädd, törstig för att nämna några exempel. 

Ord som snarare beskriver vad jag anser att någon annan gör mot mig 
än att jag beskriver hur jag känner; dominerad, manipulerad, utnyttjad, 
uppskattad, sviken, avspisad, hedrad, bedragen, retad, lurad, överkörd, 
kränkt, provocerad eller förd bakom ljuset. 

Ord som mer beskriver en tolkning av egenskaper och inte känslor; ond, 
opålitlig, paranoid, obalanserad, fördomsfull, otillräcklig, fet, vacker, 
stark, god, känslohämmad, neurotisk, svartsjuk, avundsjuk, dum, smal, 
illaluktande, rättvis, oborstad, egoistisk, hämndlysten, obegåvad, intelli-
gent, spinkig, slemmig, orättvis, påflugen, narcissistisk, aggressiv, obild-
bar, snabbtänkt, mager, glåmig, elak, råbarkad, självupptagen, fåfäng, 
okunnig, trögtänkt, ful eller klen. 

Det blir här viktigt att tänka på att det inte är viktigt att ha rätt. Det viktiga 
är att finna lyckan genom att istället fokusera på att få sitt genuina behov 
tillgodosett. Det behov som avslöjas genom den känsla vi känner. Vi und-
viker helt uttryck som jag vill att du ska vara.....jag vill att du ska förstå 
utan kan istället utrycka det som en önskan till universum. Vi lägger den 
varken på våra egna axlar eller på någon annans. Om upplevelsen med 
hästen har väckt en känsla av otrygghet är sannolikt inte behovet av 
trygghet tillgodosett. Istället för att rikta kritik mot någon inblandad 
skickar vi bara ut en önskan om att få känna oss trygga. Det viktigaste är 
oftast att vi blir hörda, att vi upp-lever att någon verkligen lyssnar till oss 
utan att dömma oss. Frågor som kan verka olösliga kan plötsligt finna sin 
lösning bara genom att bli bemött med emotionell empati och med-
känsla. När den som lyssnar inte börja jämföra med egna upplevelser, 
försöker förklara, ge råd eller tolka situationen. Istället för att få svaret att 
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jag kan föreställa mig hur det känns för dig så ställer vi frågan hur det 
känns och vilka behov som inte tillgodosetts. Målet är att den vi lyssnar 
till ska få utrymme att förstå sig själv, lyssna mer på sig själv och visa mer 
empati för sig själv.  Att låta känslor som ilska och besvikelse eller glädje 
medvetandegöra våra behov. Genom förmåga till empati, självmedkänsla 
och medkänsla får vi möjlighet att överskrida vårt egocentriska perspek-
tiv och ta del av andra medvetanden. Det gör det möjligt för oss att se 
den andre som sårbar precis som oss själva vilket öppnar upp för ett öm-
sesidigt förtroende. Det i sin tur kan leda till genuin nyfikenhet, ömsesidig 
respekt, erkännande och därmed goda förutsättningar för en relation. En 
relation där ingen dominerar den andre utan man samtalar på lika villkor. 
En väg bort från individualismen där vi skapar förståelse för att vi har be-
hov av socialt samspel och gemenskap med andra människor såväl som 
djuren och naturen. Genom att lyssna till; 

1) vad vi observerar 

2) vad vi känner i samband med dessa observationer 

3) vad det är för behov som är tillgodosett respektive inte tillgodosett

4) vad som önskas för att få behovet tillgodosett eller som har 
önskats så att behovet har tillgodosetts. 

Här nedan följer övningar som kan bidra till förståelsen för filosofin 
non-violent communication.  

A. Hur skulle du mest troligt tala till dig själv när du upplever dig        
själv mindre bra? GÖR EN LISTA ÖVER DESSA

För varje fördömande av dig själv försök finna ut vilka behov som 
inte är tillgodosedda när du säger fördömande saker om dig själv.

Gör det med hela listan
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B. När du dömmer andra vad är det mest troligt att du skulle säga 
för dig själv eller rakt ut om den andra personen? GÖR EN LISTA 
ÖVER DESSA 

När du dömmer andra vilka behov är inte tillgodosedda hos dig när 
du gör det. 

Gör det med hela listan. 

C. GÖR EN LISTA ÖVER när andra personer säger något och du i 
ögonblicket svarar an med försvar eller ilska. Lägg även till när 
du svarar an med detsamma när du tror att någon kommer tycka 
något om dig. 

Vad är de andra personernas behov som inte är tillgodosedda när 
de dömmer mig eller jag tror att de ska döma mig. 

Gör det med hela listan. 
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HÄSTEN MYTERNA OCH MOTSTÅNDET
7



ÖDMJUKHET INFÖR ATT 
FÖRÄNDRING KAN MÖTAS AV 
MOTSTÅND 
Genom åren som gått på min resa bredvid hästarna har jag förändrat 
min syn på hästen och mig själv. En mängd förgivettaganden och 
föreställningar om hästarna och den kultur som råder, i det vi i dagligt 
tal kallar hästvärlden, har fått sig en törn. När jag började med hästar 
fanns en genuin nyfikenhet hos mig som blev drivkraften till att närma 
mig dessa, för mig, fascinerande hästar. Det fanns ett motstånd hos 
mina föräldrar och det krävdes många års övertalning innan jag 
kunde få börja på ridskola. Då fanns inte så många andra alternativ 
för mig att närma mig hästarna. Det fanns en bonde som drev sitt jord-
bruk med hjälp av ardennerhästar. Där kunde vi få åka med på hölas-
set som drogs av den stora ardennerhästen, som sin storlek till trots 
inte var skrämmande utan snarare tvärtom ingav ett lugn. Hästens 
rörelser var lugna såväl som bondens kroppsspråk och röst. Till skill-
nad från ridskolan, där jag börjat vara mer och mer, verkade allt så 
harmoniskt i samspelet  mellan bonden och hästen. Ja idag skulle jag 
nog närmast beskriva dem som bästa arbetskamraterna, som inte 
behövde kommunicera verbalt för de var så samspelta. Precis lika 
samspelta som jag senare kunde erfara att jag själv var med några av 
mina kollegor på krogen där jag började arbeta sent 80-tal. Eller som 
jag stundtals har fått äran att vara med en och annan häst jag mött ge-
nom livet. Minns i sammanhanget Nils Ferlins dikt där följande finns 
med;  

Vad hästar har sorgsna ögon, bruna aldrig blå -

Vanliga arbetshästar, vem vet vad de tänker på?
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För det var ju just det jag var nyfiken på, vad hästar tänkte på? Ja, vad 
de kände och hur de kommunicerade med varandra, såväl som om det 
var möjligt för mig att kommunicera med dem. Kände en samhörighet 
med hästar fast ingen i min familj var intresserad av hästar. Det hade his-
toriskt funnits arbetshästar på mina förfäders  gårdar, men min föräldrar 
hade och har än idag ingen kontakt med hästar. Trots det drogs jag mot 
hästarna. Jag hade turen att inte bara ha bonden i närheten av vårt hem 
utan även en ridskola inom cykelavstånd. Där började jag utan att ana 
vidden av vad dessa hästar skulle komma att betyda för mig. Då visste 
jag inte att dessa hästar skulle öppna dörrar för mig att vara autentiskt 
mig själv. Hästarna har nämligen gett mig utrymme att få lära känna den          
Catharina som jag skulle kunnat varit från början. Ja om jag inte hade 
behövt växa upp i ett samhälle där det är viktigare att tänka efter innan 
man gör något. Viktigare än att känna efter och lita på sin intuition eller 
magkänsla. Ja för inte visste jag som liten att jag var högsensitiv, än min-
dre hur jag skulle förhålla mig till den gåva eller det ok som det innebär. 

Inledningsvis var ridskolan en plats där jag fick lära mig hur man rider. 
Jag gick snabbt från nybörjarlektioner till avancerade grupper där jag 
red med äldre som hade längre erfarenhet av hästar än mig. Jag tävlade 
ridskolans ponnier och senare även stor häst i både hoppning och 
dressyr, men det infann sig en känsla av att det inte riktigt var min grej el-
ler “cup of tea” att tävla och prestera ihop med hästarna. Flyttade ut till 
ett privatstall en sommar hos en tidigare fälttävlansryttare som då hade 
söner som tävlade i hoppning. Det stod då än mer klart att mitt intresse 
inte låg i att träna eller tävla hästar. Att se hur dessa hästar nästintill 
kunde “kasseras” om de inte var tillräckligt bra gjorde något med mig. 
Minns så väl kommentaren jag fick om ett brunt halvblod som stod i det 
stallet. Den tidigare hästskötaren sa att han var tråkig och lat. Han hette 
Robin och hade visat att han inte hade vad som krävdes för att bli en bra 
hopphäst. Av någon anledning bestämde jag mig för att ge honom en 
chans. Började rida honom i skogen inledningsvis. Jag fick upp honom i 
kondition och fick ner honom i hull. Han började se mer och mer ut som 

en ridhäst. En av sönerna fick för sig att rida honom och ta några språng. 
Han blev sen en av de bästa hopphästarna för sonen då han alltid var lo-
jal och ytterst sällan fick några nedslag. Gick oftast felfritt så det blev en 
hel del placeringar. 

Kanske kunde jag där nöjt mig med att spegla mig i glansen och vara 
stolt över att jag hade tränat honom. Men det var något som gnagde i 
mig som jag då inte kunde få kläm på. Det smög sig in en känsla av att 
något inte stod rätt till. Det har senare utkristalliserats som en önskan att  
hästarna behövde bemötas med mer omtanke och att det skulle finnas 
en större tillit till deras egna förmågor. Att en häst inte skulle värderas 
efter vad den kan prestera, lika lite som vi människor. Istället behöver häs-
ten precis som vi vara betydelsefull för någon även om vi samtidigt kan 
vara betydelselösa för andra. Föga visste jag då att jag skulle komma 
fram till i min avhandling att fokus på prestation var det som stod i vägen 
för hästens roll i socialt arbete. Men så är det med livet att det tenderar 
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gå i cirklar och vi kommer tillbaka till den plats vi var men kanske med lite 
mer kunskap och erfarenhet för varje gång

Så allt hade börjat med ett genuint intresse av att nå ett samspel med 
hästarna och att kanske dansa med hästen i dressyr. Hade genom åren 
tävlat, men i tävlingssammanhang var det något som gjorde att jag inte 
kunde få till samma kommunikation tillsammans med de hästarna som 
jag annars brukade fungera så bra ihop med. Sakta men säkert har jag 
senare i livet förstått att jag är högsensitiv, vilket gör att jag känner av an-
dras emotioner och intentioner mycket väl. Det har gjort att jag inte bara 

får bära min egen nervositet utan många andras i dessa sammanhang. 
Då all denna nervositet eller stress landade i min kropp ja då förstår ni att 
den även landade i hästarna som jag red på. Det var egentligen inte 
förrän i vuxen ålder som det gick upp för mig att samma skäl som förde 
mig närmare hästarna var samma skäl som gjorde det svårt för mig att 
fungera i den mer traditionella hästverksamheten. För den fokusering på 
prestation, som jag nu förstår att det var, och den eviga jämförelsen med 
varandra som försigick den handlade ju egentligen inte om nyfikenhet på 
hur hästar kan kommunicera med oss utan om hur vi människor kan visa 
upp oss inför varandra. 

Det har genom åren blivit tydligare och tydligare att ridstall har starka ins-
lag av statusjakt och att narcissistiska drag hos oss tvåbenta inverkar på 
samvaron i stallet. De ständiga dialogerna om vilken tränare som var bäst 
och vilken utrustning man bör ha för att passa in. Olika träningsmetoder 
som kom och gick, där det kunde utspela sig häftiga konflikter när någon 
försökte övertyga någon     annan om att deras träningsmetod minsann 
var den som var mest  effektiv eller mest etisk i förhållande till hästen. Det 
var just där jag landade, i vad som var etiskt försvarbart att göra med en 
häst egentligen. Problemet var att när jag ville föra dem dialogerna så 
möttes jag av kommentarer och frågor som krävde av mig att jag skulle 
kunna ge svar på vad vi skulle göra i stället. Skulle vi släppa ut alla 
hästarna och låta dem bli förvildade eller vad menade jag egentligen att 
vi skulle göra? 

Nu i efterhand kan jag tänka att lika lite som jag visste vad jag skulle 
ersätta komjölks-produkter med, då jag av hälsomässiga skäl inte 
fick äta dem mer eller för den delen inte ville eftersom jag tänker att 
kalven ska få gå kvar med sin mamma och vara den som får ko-
mjölken, lika lite kunde jag svara på vad vi egentligen ska göra med 
hästarna. Min passion låg i att reflektera i dialog och ha högt till tak 
för att nå ny kunskap om oss själva och hästarna. Dessvärre har jag 
sakta men säkert förstått att “tänka fritt är stort men tänka rätt är 

61



större” som det står på aulan i Universitetshuset i Uppsala, där jag 
by the way läste juridik på juristlinjen under 90-talet. För hur ska jag 

ensam kunna svara på frågan hur vi kan nå ett samspel med hästar utan 
att exempelvis manipulera dem med positiv förstärkning. 

Ett annat exempel på samma tema är när en av mina kollegor vid Linnéu-
niversitet frågar hur jag kan äta kött när jag är så mån om djuren. Själv 
var hon vegetarian och åt bara ägg och mjölkprodukter. Till henne sa jag 
att jag nog försökte förhålla mig till naturen och dess resurser så som indi-
anerna gjorde. Kommer ihåg att hon blev mycket upprörd varpå jag 
frågade hur hon såg på dilemmat med kalven som togs ifrån sin mamma 
första dygnen för att hon skulle kunna äta kvarg och andra mjölkproduk-
ter. För mig var det i så fall mer etiskt försvarbart att äta kött eftersom 
köttdjuren får gå kvar med sina mödrar under första uppväxttiden. Kom-
mer ihåg att hon reste sig mitt i samtalet och gick därifrån mycket up-
prörd. Nu äter jag inte längre komjölksprodukter lika lite som nötkött eller 
gris för den delen. Dels för att jag inte kan se att dessa djur har det bra 
nog för att kunna försvara denna konsumtion lika lite som min kropp kla-
rar hantera dessa livsmedel (som vi människor valt att kalla de döda 
djuren när vi handlar hem dem från affären). På sätt och vis kan man 
säga att jag fick hjälp på traven att bli mer etisk gentemot djuren då den 
sjukdom jag har inte tillåter mig att äta samma saker som under min 
uppväxt.

Å andra sidan ville jag som liten äta mer frukt och grönsaker men normen 
då var att äta ett visst antal skivor bröd om dagen och ni vet allt tjat om 
tallriksmodellen. Det visar sig att dessa råd och rön har gjort att jag har 
varit sjuk i många många år utan att veta vad jag skulle göra för att må 
bättre. Lyckligtvis har jag hittat personer som vågat gå mot strömmen 
och reflektera över hur det kan komma sig att vi människor inte har häl-
san fast att vi lever så som man bör enligt livsmedelsverket eller andra 
råd och rön. Någon av dem har varit läkare andra har varit privatpersoner 
som har varit vetgiriga. Deras kunskap som de genererat trots massivt 
motstånd från den bredare massan har gjort att jag idag kan leva fullt ut. 
Kanske undrar ni nu vart jag vill komma med min text. Det kan jag förstå, 
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men kanske är det just hit jag vill komma att du som läsare inte riktigt för-
står vart boken nu leder dig. Det är ju just där, när vi inte har lösningarna 
eller svaren lika lite som vi vet vart vi ska som det kan vara så värdefullt 
att bara reflektera över hur det känns och vad det är för behov som inte 
är tillgodosedda när vi känner så. Det ger ledtrådar om oss själva som 
kan vara värdefulla lika väl som det kan vara värdefullt att tillåta sig att 
vara i den osäkerheten. För om vi ska våga förändra oss så måste vi stå 
ut med att inte veta vart vi ska. Vi kan inte ha svaren på allt först innan vi 
vågar ifrågasätta våra förgivettaganden. Ibland är det “good enough” att 
bara ställa frågor och kritiskt reflektera över tingens ordning. Att ha tillit till 
att vägen visar sig för oss. 

Så för att gå tillbaka till hästarna så har jag funderat mycket över de för-
givettaganden som finns runt dem. Allt ifrån att vi alltid går på hästens 
vänstra sida till att vi också hoppar upp från vänster sida. Det har sin 
förklaring i att soldaten bar en värja på sin vänstra sida och därmed inte 

skulle skada hästen. I dag bär ingen värja mer än vid maskerader, kun-
gliga bröllop eller liknande. Så vi skulle lika gärna kunna leda hästen eller 
hoppa upp på hästen från dess högra sida. Jag har låtit mig inspireras 
av olika träningsmetoder som så många andra, men i mitt fall har det all-
tid infunnit sig ett ifrågasättande som gjort att jag inte känt mig som en 
trogen akademisk ryttare eller för den delen att jag har kunnat anamma 
natural horsemanship fullt ut. För oavsett träningsmetod så har dem fokus 
på att hästen på något sätt ska prestera utifrån våra önskningar och inte 
sina egna. För även om tränare skriver att de tränar hästen för framtiden 
eller värderar hästens fysiska hälsa före lydnad så infinner sig en känsla 
hos mig av disharmoni. Utrustning som Nelson Pessoa tyglar, inspänning-
styglar ja även grammantyglar har passerat genom min historia med 
hästarna och med förlägenhet står jag här och undrar, hur kunde 
jag......Samtidigt tog jag av tränset på min kära frieservalack Ypke men 
det infann sig ändå inte någon beständig harmoni inom mig. Däremot när 
jag ser vilda hästar, även om de kämpar för sin överlevnad, då kan jag 
uppleva en känsla av harmoni och lycka. 

Nära den känslan av harmoni infinner sig om jag går ut i hagen och bara 
betraktar hästarna och låter dem betrakta mig. Om de vill får de komma 
och undersöka mig. Inspirerad av Francesco De Georgio och Jose De 
Giorgio-Schoorl och deras böcker The Cognitive horse och Equus Lost 
kan jag låta bli att ge mig hän åt mina behov av att klappa dem för att ta 
ett exempel. Att släppa taget om den självcentrering som vi så ofta ägnar 
oss åt vare sig vi är medvetna eller omedvetna om den. Ett steg mot mer 
medkänsla utan att jag fullt ut visste det när jag väl började släppa 
självcentreringen. Att låta hästarna vara med och bestämma vad som 
ska ske i interaktionen är andra exempel när jag känner mer glädje och 
lust ihop med hästarna idag. Hästarna verkar ha behov av lek och kreativ-
itet precis som oss människor och här har personer som Marc Bekhoff, 
Frans De Waal och Jane Goodhall inspirerat mig i mängder. Min resa 
med hästarna har parallellt gjorts med en resa med mina hundar där 
böcker som “Tänk om jag kunde lyssna” med Kerstin Malm har gett mig 
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stöd i att hundar lika lite som hästar kanske ens ska tränas överhuvud-
taget. Minns, när jag utbildade mig till ridterapeut, hur lärare och klass-
kamrater lyfte vikten av att träna terapihästarna så vi kunde uppnå säker-
het. Idag tänker jag nog tvärtom, att om det är någon som ska tränas och 
utbildas så är det människan. Sen kan det hävdas att vi inte kan lära 
någon någonting men var och en kan välja att lära sig enormt mycket. 
För om vi väljer att lära oss av hästen kan den förmedla viktiga budskap 
till oss som leder till att vi blir snällare mot oss själva och därmed även 
snällare mot andra. Kanske är det viktigare att vi känner att vi duger som 
vi är och att vi är accepterade som vi är. Ingen av oss är kanske helt 
bekväm med att någon säger åt oss hur saker och ting ligger till eller hur 
vi borde leva våra liv eller se på livet. Så jag hoppas inte att du tolkar min 
bok som en tillrättavisning eller ett budskap om den rätta vägen.Var och 
en av oss gör sin resa och jag blir mer och mer övertygad om att vi möter 
de personer eller hästar vi behöver inte nödvändigtvis alltid de vi vill 
möta. Genom dessa möten erbjuds vi möjligheter att “spegla” oss i varan-
dra likväl i möten med hästar som med människor. Frågan är bara om vi 
låter oss speglas och om vi är öppna för att ta emot de budskap vi får till 
oss. Min erfarenhet är att det ibland kan krävas flera år för att förstå ett 
budskap till att polett-en trillar ner med en gång. Men för att nå en öppen-
het för att lära oss behöver vi få bukt med motståndet som ofta härrör 
från känslor av skam och skuld genom en inre kritiker som får ta för 
mycket plats. 

Kanske handlar det helt enkelt om att hästen och hunden ska tillåtas att 
vara just häst och hund och att vi människor behöver tillåta oss själva att 
vara mer som vi är tänkta att vara, med de tillkortakommanden och gåvor 
som vi har fått med oss sedan födseln. Lika lite som vi vill bli manipuler-
ade eller kontrollerade lika lite kanske hästarna och hundarna vill bli det. 
Kanske kan vi lära oss mer av varandra om vi tillåter oss att bygga våra 
relationer på tillit och omtanke. Att vi omtänksamt låter den andra vara så 
som den är kanske skapar mer utrymme för tillit och sin tur lärande. Att vi 
istället låter oss utforska varandra och omvärlden på ett mer jämlikt sätt 

och inte på förhand tänker att det är vi människor som sitter inne med 
svaret. För en häst kan ju redan alla de övningar vi gör i dressyren. Se på 
fölet som redan gör galoppombyten, piruetter och allt annat vackert som 
gör att vi fachineras så av dessa underbara hästar. Vi får fråga oss vad 
det är som gör att vi har behov av att göra samma övningar med preci-
sion sittandes på hästryggen. Vad är det som gör att vi dag ut och dag in 
kan tänkas träna på att rida ett dressyrprogram där det är av yttersta vikt 
att priuetten är centrerad mellan två bokstäver utmed staketkanten. Att 
läta oss bli bedömda av dressyrdomare som anger vem som är vinnaren 
och vem som är förloraren för dagen. Jag minns så väl frieserhingsten 
Flaming star som travade i perfekt form i vår trädgård en sommar, långt 
innan han ens hade blivit tränad och långt innan han ens hade haft 
någon utrustning på sig. Jag stod lyckligtvis så bra att jag kunde ta ett 
foto på honom så jag kan dela den insikten med dig som läsare. Bedöm 
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själv men visst kan vi väl enas om att han för sig i en form som vi gärna 
skulle vilja se under ryttare. 

Flaming star gav inte bara dessa insikter utan har nog varit den häst som 
påverkat mig mest i riktningen mot att vi kanske inte alltid har det bästa 
för ögonen när det kommer till vår hästhållning. Minns när vi möttes för 
första gången och han väckte sådan sorg i mig. Då trodde jag att det var 
min sorg och jag kunde inte tänka mig att han skulle följa med mig hem 
till Sverige. För inte kunde jag väl köpa en häst som gjorde mig så led-
sen. Ödet ville dock annorlunda och några veckor senare stod han på 
min gårdsplan. Senare skulle jag förstå att det inte var min sorg jag 
kände utan hans. Resan tillsammans med honom väckte definitivt min ny-
fikenhet. Lika nyfiken som han alltid var på vad jag ville förmedla. För 
som vi varit inne på tidigare verkar hästens nyfikenhet var det som fört 
den närmare oss. Om vi kan ge tillbaka samma nyfikenhet kanske vi får 
oanade insikter från hästarna. Hästen har visat att den har tillit till oss ge-
nom att närma sig oss som art. Om vi människor skulle visa samma tillit 

till andra arter eller oss själva som art vad skulle kunna ske på jorden då? 
För tänk om vi skulle gå så långt som att ställa oss frågan om vi över-
huvudtaget har rätt att nyttja hästarna för att komma till insikter om oss 
själva. Ju mer jag har funderat över vad hästens roll i människans liv är, 
vare sig den möter oss på ridskolan, inom trav- eller galoppsporten, som 
terapihäst eller liknande så väcks frågan hos mig om vi skulle kunna 
bespara hästen vårt nytttjande oavsett hur beaktningsvärda skäl vi anser 
oss ha. 

För kanske det snarare handlar om att börja ifrågasätta den kultur vi är 
uppväxta i som gjort att vi tror att vi har behov av att ha en hobby eller ett 
arbete där hästar inkluderas. Det är kanske dags att reflektera över vårt 
behov av att bli aktiverade, underhållna eller känna oss behövda och en-
gagerade etc. För när jag frågar de som arbetar med hästar, i olika inter-
ventioner för att hjälpa andra människor, så svarar dem att de vill slippa 
rastlöshet, tomhet och vill få känna sig nyttiga eller behövda. Men tänk 
om det är en flykt från oss själva och det hästen försöker förmedla är att 
vi borde vara mer nyfikna på vad som sker inom oss. Vilka emotioner och 
intentioner finns inom oss? Vad står de känslorna för och vilka behov är 
tillgodosedda respektive inte tillgodosedda när dessa känslor gör sig 
påminda? Kanske vi som art behöver lyssna inåt och bli mer empatiska 
med oss själva först och främst. När vi blir genuint empatiska med oss 
själva ökar ju sannolikheten att vi även blir empatiska med andra, såväl 
människor som djur. Ju mer jag tänker på vad hästar lärt mig så handlar 
det ju om att ha tillit och att vi kommunicerar genom emotionell empati. 
Det är ju först när jag litar på min magkänsla och ger utrymme för empati 
och tillit till hästen som allting blir så enkelt i interaktionen med hästarna. 
Med dessa ingredienserna i relationen så flyter det eller som vi ibland kal-
lar det så får vi en känsla av flow. Tänk om vi kan försätta oss där utan 
hästens hjälp? Kanske är det det hästen försöker förmedla genom sitt 
väsen? Kan det vara det som var meningen med att hästen precis som 
hunden skulle bli människans följeslagare? Kanske hästens budskap är 
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att livet är som bäst när vi bara kan vara och har tillgång till det mest es-
sentiella i livet?

För utöver vatten så behöver vi människor, precis som hästen, föda men 
även gemenskap. Att känna gemenskap det gör vi när vi upplever att vi 
blir accepterade för den vi är, något som många anger att hästen gör. 
Inför hästen behöver vi inte förställa oss och den förlåter våra tillkortakom-
manden. Samma beskrivningar kan vi få om vi frågar den som lever med 
en hund. Minns att jag frågade en av mina söner hur det kom sig att han 
var förtjust i att umgås med en viss flicka och han svarade “men mamma 
det förstår du väl, med henne kan jag vara mig själv”. Om vi stannar kvar 
vid det här med förälskelse så kan vi nog alla förnimma att det är under-
bart att vara förälskad. En del av det som gör att vi mår så bra när vi är 
förälskade är enligt min hypotes att vi är genuint nyfikna på varandra  
samtidigt som vi blundar för eventuella tillkortakommanden. 

Tänk om vi kunde utveckla vår relationskompetens genom att reflektera 
över de insikter som samvaron med hästen ger oss. Att fokusera på ac-
ceptans, empati, medkänsla och emotionstolerans. Att medvetandegöra 
sig själv om sina egna känslor och behov. Så att vi därigenom inte låter 
dem styra oss omedvetet i mötet med andra. För våra omedvetna känslor 
kan annars påverka hur vi ser på den vi möter och hur vi sen förhåller oss 
till den personen. Så härligt det skulle vara om vi kunde visa genuin nyfik-
enhet, omtänksamhet och empati samt medkänsla till både oss själva 
och den vi går in i en relation med. Det skulle kunna öppna upp för att vi 
utmanar förgivettaganden och fördomar. Att vi är ödmjuka inför andra och 
oss själva precis som vi kan vara inför hästen som vi inte alltid kan veta 
vad den förmedlar till oss. Att fokus inte ligger på förändring utan accep-
tans först och främst där var och ens upplevelse  är i centrum. 

“In essence I am me, you are you, I accept me as well as I accept you” 

Att vi har som målsättning att vi försöker sätta oss in i den andres  upplev-
elser, emotioner, behov och önskningar  precis som våra trogna följesla-
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gare hästarna genom decennier har försökt förstå sig på vad vi männi-
skor har för emotioner, behov och intentioner samt önskar av dem. Att vi 
är lika utforskande som hästen har behövt vara för att förstå vad vi för-
medlar vore en gåva till våra hästar som kanske kan få bli entledigade 
från tjänsten att skapa mänskligt välbefinnande. Att vi istället ägnar oss åt 
att se till att skapa välbefinnande för hästarna som når längre än de fem 
friheter som brukar anges;

1. Frihet från törst, hunger och undernäring

2. Frihet från obehag 

3. Frihet från smärta, skador och sjukdomar

4. Frihet från rädsla och stress

5. Frihet att få utrycka normalt beteende för en häst

Det kan innebära att vi behöver tänka om beträffande våra förgivet-
taganden, att människan har rätt att ägna sig åt det vi kan kalla imperial-
ism över andra arter. Att ifrågasätta om vi kan ge oss rätten att äga land, 

naturresurser eller djurarter som hästar. Har vi rätt att ha domesticerade 
hästar för att tillgodose våra behov? Vilka värderingar är det som upprät-
thåller denna ordning och vill vi verkligen att det ska fortgå?              

Om jag ska kunna se mig själv i spegeln eller sova gott om natten 
behöver i alla fall jag börja anpassa mitt beteende så det stämmer över-
rens med min etiska kompass som jag vill ska vara min vägledande inre 
röst. Förändring tar tid men jag tillåter mig själv att snubbla och ta ett 
steg framåt för att ibland ta två steg bakåt. Har gått från att rida och tävla 
hästar till att inte klara rida alls. Har börjat rida igen men med helt andra 
föresatser där mina hästar fick bestämma vart vi rider och hur länge vi 
rider. Om mina hästar indikerat att de inte vill ha en sadel på ryggen så 
låter jag helt enkelt bli att sadla och därmed blir det ingen ridtur. Prome-
naden med hunden eller hästen är för dem. Inte för att jag ska motionera 
eller stilla mitt samvete eller uppfylla mina behov. Om hästen vill stanna 
för att äta gräs så får den stanna för att äta gräs. Vill hästen stå och titta 
på en fågel som flyger eller ett rådjur som skuttar över stenmurar så tittar 
vi tillsammans. Fokus i min interaktion med hästarna och hundarna, som 
jag varken kan eller får släppa fria, är att skapa så mycket frihet för dem 
att vara kreativa och bestämma över vad som sker i deras liv. Att ge dem 
utrymme att visa mig vem dem är, om de har lust eller helt enkelt inte alls 
har lust att interagera med mig. Så varje dag försöker jag möta dem utan 
en agenda. Att låta insikten om hästars kognitiva och emotionella 
förmågor ge dem rodret. Vad väljer de att göra när de kan välja? Hur inter-
agerar de med varandra om de får friheten att göra det på sitt sätt? Vad 
är de nyfikna på? Idag ger det mig tillfredsställelse att bara betrakta dem 
när de ägnar sig åt det hästar gör allra mest, som exempelvis att äta. Att 
studera dem när de är sociala med varandra och förstå hur deras rela-
tioner formas genom åren som passerar. Det som är spännande är att ju 
mer jag är nyfiken på dem desto nyfiknare verkar dem blir på mig. Nu 
frågar du säkert som läsare om jag vill förbjuda allt inom rid- trav- kör el-
ler galoppsporten. Mitt svar är att det är inte min roll att bestämma vad 
någon annan ska göra lika lite som jag kan bestämma över hästarna i 
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mitt liv. Vad du gör tillsammans med din eller dina hästar är ditt val. 
Men om du kommer till insikt att, du precis som mig, repeterar för-
givettagande i den kultur du växt upp i men inte helt känner att det 
är förenligt med din inre röst våga börja ställa reflekterande frågor 
och tillåt dig att snubbla. Ta ett steg framåt för att ta två bakåt. Förän-
dring tar tid och var ödmjuk för att förändring i regel möter visst mot-
stånd. Min egen erfarenhet är att det kan väcka starka känslor när vi 
väljer att låta hästarna få göra sin röst hörd i större utsträckning. Ett 
ifrågasättande som snarare har sin grund i andras svårigheter att 
hantera de känslor som väcks när hästen erbjuds vara vår jämlike. 

Om vi skulle tillstå att hästen ha samma värde som oss människor 
behöver vi ifrågasätta hur vi förhåller oss till hästarna. Det i sin tur 
kommer leda till att vi ifrågasätter hur vi förhåller oss till andra djur, 
till exempel inom livsmedelsindustin, forskningen och mer specifikt 
medicinsk forskning där djur medverkar. Har vi rätt att ha sällskaps-
djur eller att nyttja djur för sport eller vårt höga nöjes skull? Många 
av oss är inte redo för att ta in en annan syn på hästen, där hästen 
tillåts vara ett kännande och tänkande subjekt likt oss männi-
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skor. Ett starkt skäl till att ompröva sin syn på hästen och det vi gör 
med hästarna är att vår syn på hästar eller djur generellt är nära 
sammankopplat med hur vi ser på varandra. För hur vi behandlar 
djuren i vårt samhälle säger även något om hur vi behandlar varandra. 
Om vi kan betrakta levande väsen som exempelvis hästar, hundar, får,  
grisar som objekt betyder det att vi kan betrakta varandra som objekt. 
Flera av oss har exempelvis upplevt hur krav på effektivitet inom organisa-
tioner har gjort att individer som arbetstagare har blivit betraktade som 
objekt. Arbetstagaren som objekt kan hanteras utifrån en matematisk 
ekvation utan hänsyn till vilka konsekvenser det får för den enskilda indi-
videns känslor eller liv i övrigt. Om vi alla ses som brickor i ett större spel 
där ekonomisk vinst är målet finns en  uppenbar risk att vi inte bemöter 
varandra med emotionell empati och hänsyn till vår subjektiva upplev-
else.  Med andra ord om vi gör oss medvetna om den imperialism som 
förekommer gentemot djuren kanske det blir tydligare för oss att vi själva 
utsätts för hierarkiska miljöer där vår egna subjektivitet och möjlighet att 
välja hur våra liv ska se ut är starkt begränsad. 

Utgår vi från dominansteorier kan vi se att det finns gemensamma näm-
nare med hur vi ser på djuren med hur vi historiskt har sett på exempelvis 
kvinnor och barn. Andra aspekter värda att fundera över är om vi tar ut-
gångspunkt i att människan behöver vara en ledare för hästen eftersom 
vi tror att hästflocken styrs av en hierarkisk ordning. Eller ser vi hästen 
som en jämlike och vän? Vi har börjat komma underfund med att det är vi 
människor som pådyvlat den hierarkiska dominansordningen på häst-
flocken utifrån studier med domesticerade hästar. För ser vi till studier 
med vilda hästar blir det inte lika tydligt att det finns en specifik ran-
gordning mellan hästarna i en flock. Betraktar du hästen som en familje-
medlem eller en ägodel som du kan sälja om den inte lever upp till dina 
förväntningar eller inte längre passar in i ditt liv? Hur vi väljer att position-
era oss gentemot hästarna inverkar på deras liv. Speciellt med tanke på 
att hästarna i stort är beroende av människan för att få mat, vatten, skydd 
och andra viktiga aspekter för deras välfärd.  Ser vi till träning av hästar 

69



genom betingning och positiv förstärkning så kan det vara värt att reflek-
tera över att denna träning kan reducera hästens möjligheter att agera 
utifrån egen fri vilja och på eget initiativ. Om vi reducerar hästen till ett ob-
jekt som agerar utifrån sina instinkter eller utifrån hur vi valt att träna den 
så finns risken att vi missar chansen att kommuincera med hästen. 
Risken är att vi därmed har svårare att ha förståelse, emotionell empati 
eller medkänsla för hästen. Det i sin tur gör det svårare för oss att förstå 
vad den vill förmedla till oss. 

Hur vi benämner hästen kan få betydelse för hur vi bemöter den, exem-
pelvis om vi ser hästen som trogen tjänare, hjälte, vän, terapeut eller täv-
lingshäst. Om definitionen leder in oss på att hästen betraktas som ett ob-
jekt, som värderas utifrån dess nytta för människan, finns risken att häs-
ten får mindre utrymme att göra sin röst hörd i förhållande till relationen 
med oss människor. Precis som slavar kan vi se att hästar har kunnat pry-
glas till lydnad och att hästen värderats högre beroende på hur tungt lass 
den kan dra snarare än utifrån dess förmåga att kommunicera med oss 
människor. För kommunicera med oss gör den exempelvis genom spegel-
neuroner. När en häst gäspar aktivieras spegelneuroner hos oss och vi 
känner ett behov av att gäspa för att ta ett exempel. Men om vi inte har 
fått öva oss på att spegla oss i andra, genom goda anknytningspersoner 
som kärleksfulla föräldrar, förtvinar förmågan och därmed även vår 
förmåga till medkänsla. Spegelneuronerna är medkänslans hård-
vara. Nödvändiga för att arter som lever i sociala grupper ska fun-
gera, med andra ord både för hästar och oss människor. Men det 
sägs att det  aldrig är för sent att få en bra barndom. Så kanske kan 
vi genom att interagera med hästen träna upp våra spegelneuroner. 
Det skulle kunna ge utrymme för personer med otrygga anknyt-
ningsmönster att utveckla förmågan till medkänsla. Något som 
hästarna kanske kan hjälpa oss med. För genom medkänsla kan vi 
öppna upp för att utforska våra känslor. 

Genom åren som socionom har jag insett att vår emotioner har en 
stor del i våra möjligheter att förstå livet och att läka. Vi behöver en 
balans mellan vårt intellekt, emotionella intelligens samt visonära 
sida. Vi behöver få dagdrömma precis som vi behöver förstå hur 
saker är uppbyggda samt vad det gör med oss på ett emotionellt 
plan. Våra tankar, emotioner och visioner eller drömmar behöver vär-
deras som lika värdefulla för oss. När drömmar och visioner får ta 
plats så kan de påverka våra känslor och tankar vilket leder oss i 
den riktning vi önskar. Drömmen om ett stoföl efter frieserhingsten 
Jasper366 förverkligades först elva år senare genom det 11-åriga 
stoet FamkeJM Sport KROON. Ett sto som sedan blev det 1:a Mod-
elförklarade frieserstoet i Sverige. En häst som idag säger nej till allt 
vad prestation heter och som inte vill bli riden. Tillsammans har vi 
lärt varandra att säga nej till det vi vill säga nej till och att säga ja till 
det vi verkligen vill säga ja till. Famke JM har inte bara följt mig på 
min resa till att våga vara autentiskt hon har varit min läromästare. . 

70



Flera av oss kan känna oss överstimulerade, men för den 
som är högsensitiv så är det vardag. Genom mina erfaren-
heter som högsensitiv och med hjälp av forskning på om-
rådet vill jag lotsa både dig som själv är högsensitiv och dig 
som möter högsensitiva i yrkeslivet eller privatlivet. Vi kom-
mer även avhandla skillnader mellan självförtroende, 
självbild och självkänsla som är av vikt att förstå när vi möter 
både oss själva och andra på livets väg.                            

HÖGSENSITIVITET & 
BILDEN AV SIG SJÄLV  

8



När jag var liten visste jag inte att jag var en högsenstiv person. Min familj 
hade inte en aning om det lika lite som de visste hur de skulle bemöta 
mig. Kunskapen om högsenstivitet var nästan obefintlig och den är inte 
omfattande idag heller för den delen. Men det börjar komma forskning 
som ger stöd för att vi finns och som ger vägledning om hur det är att 
vara högsenstiv. Sen är så klart inte alla som är högsensitiva lika varandra 
fullt ut men vi har en hel del gemensamt som kan vara värt att lyfta i det 
här sammanhanget. Som att vi ofta dras till djuren även om vi kanske inte 
föredrar samma arter. Att vi kan bli helt slut av att vistas i stora köpcen-
trum eller marknader av olika slag. Vi känner in lukter, ljud, känslor och 
kroppsspråk i större omfattning än andra. Om vi kliver in i ett rum fullt av 
människor eller i en arbetsgrupp så känner vi av, oavsett om vi vill det el-
ler inte, vilka känslostämningar som finns där, vilka som är vänner respek-
tive fiender och om det finns en “elefant i rummet” som ingen törs eller vill 
prata om. Generellt sett är vi socialiserade till att inte skapa dåligt 
stämning och många kan hålla masken i sociala sammanhang för att 
rädda stämningen utåt sett. Men vita lögner som levereras i all omtanke 
går sällan hem hos den högsensitiva personen. Om man då som högsen-
sitiv försöker ta reda på vad som egentligen sker för att på så vis få tillit till 
sin intuition, magkänsla eller gåva som högsenstiv är det inte ovanligt 
dessvärre att omgivningen fortsätter möta oss med bortförklaringar. Det 
gör att vi växer upp och slutar ha tillit till vår förmåga som både kan ses 
som en gåva och ett ok att bära. 

För det är en gåva att vara högsenstiv då vi ofta är kreativa, passioner-
ade, reflekterande och omvårdande samt emotionellt empatiska, 
egenskaper som är högt värderade av samhället. Genom vår förmåga att 
processa saker mer på djupet kan man säga att vi har ett sjätte sinne som 
ger oss vägledning om hur saker och ting kan bli, vilket gör att vi kan be-
traktas som visionärer. Vi har en förmåga att tänka om vårt egna 
tänkande, eller annorlunda uttryckt en förmåga att kunna reflektera över 
våra egna reflektioner ofta kallat metareflektion. Vår styrka ligger i det se-
mantiska minnet, vilket är starkt förknippat med inlärning. Här hanteras 

exexmpelvis relationer mellan begrepp, så vi kan betrakta det som ett be-
greppsnätverk. Det ger oss förmåga att lätt hantera generell kunskap 
samt språklig kunskap. En högsensitiv person kan lära sig utan att egentli-
gen vara medveten om att den har lärt sig något. Vi kan uppfattas som att 
vi inte förstår då vi processar information mer på djupet men i tid och 
längd visar det sig att vi förstår och minns bättre än andra. Om vi har en 
ostörd miljö kan vi jobba djupt koncentrerat. Vi är ofta vaksamma och sam-
vetsgranna samt att vi till det yttersta undviker att göra fel. Inte ovanligt att 
en högsensitiv person är duktig på att upptäcka när saker inte står rätt till, 
vilket kan uppskattas på olika sätt av omgivningen.  Inte sällan kan 
högsensitiva personer komma med nya lösningar på gamla problem och 
skapa uppfinningar. 

Men vi har även sidor som gör att vi behöver dra oss tillbaka mer än an-
dra då vi kan behöva mer återhämtning. Det behöver vi för att vi påverkas 
mycket av andras sinnesstämningar och känslor. Något som inte alltid vär-
deras lika högt i vårt numera kapitalistiska samhälle, där vi ska ha hög 
stresstålighet och kunna ha många bollar i luften samtidigt. Andra 
egenskaper som kan göra livet lite svårare för en högsensitiv person är att 
vi kan ha svårt att prestera på topp ifall vi blir observerade eller utvärder-
ade. Vi är i regel känsligare för koffein om vi inte vant oss vid det. Inte ov-
anligt att högsensitiva personer har en tendens till känsligare hud, vilket 
gör att vi lättare kan få hudutslag. Att äta regelbundet och att få i sig hälso-
sam mat kan vara viktigare för en högsensitiv person. Vi är i regel mer in-
fektionskänsliga och har en tendens att frysa lättare. Inte ovanligt att vi 
uppfattas som missmodiga då vi grubblar mer över meningen med livet 
och över hur komplext livet är. Med andra ord en högkänslig person ser 
inte livet i svart eller vitt. 

För oss är det viktigare att förstå hur komplicerat livet är. Dåliga nyhe-
ter är för oss goda nyheter eftersom vi då vet hur vi ska förhålla oss. 
Vi föredrar visshet före ovisshet även om insikterna betyder att 
förutsättningarna i livet är tuffare än vi önskar oss.                                
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Dessutom visar det sig att de som är högsenstiva, som inte har 
fått en god anknytning till sina omsorgspersoner, har mer prob-
lem med ångest och depression. Det är lätt att undervärdera risk-
erna för högsensitiva. För en hel del av den betydelsefulla in-
verkan som skett på de högsensitiva har ju skett i tidig barndom. 
Under de år som dem själva har svårt att minnas vad som skett. 
Det behöver inte betyda att du har haft en fruktansvärd barndom 
för att du ska ha blivit påverkad. Det räcker att dina föräldrar inte 
hade kunskap, tid eller energi att möta din högkänslighet. Att de 
inte tog sig tid till att lära känna dig, dina känslor, behov och ön-
skemål. Bara det faktum att du inte fick bekräftelse på att det du 
känner inom dig är verkligt. Om du kände att dina föräldrar kan-
ske var oroliga för något eller irriterade på varandra men att de 
viftade bort dina frågor om det som om det inte fanns varken oro 
eller irritation. Här kan det ju även vara förskolepersonal och 
lärare som påverkar genom att de försöker avleda våra känslor 
istället för att möta dem och vara genuint nyfikna på såväl vår 
frustration som vår nyfikenhet. För genom att vuxna avleder våra 
känslor lär vi oss att det finns ett rätt sätt att känna. Risken är då 
att det högsensitiva barnet försöker att vara så perfekt det bara 
går. Men det gör att vi kan ha fått ignorera känslor som frustra-
tion och irritation som indikerar att behov inte är tillgodosedda. 
Något som indirekt skapar mer frustration och kanske sorg samt 
ilska med för den delen. Risken är att vi har en del behov som vi 
inte har fått tillgodosedda som kan vara av vikt att göra sig upp-
märksam på. Där kan det vi stör oss på hos andra vara ledtrådar. 
Om vi stör oss på någon som är lat eller inte tar ansvar så kan 
det handla om att vi inte har gett oss själva utrymme att lata oss 
eller att vi har haft för mycket ansvar i våra liv.  Vi kan också ha 
utvecklat en känsla av att vi inte duger som vi är. Det kan dels 
bero på hur våra anknytningsmönster ser ut men även på det fak-
tum att vi känner av när andra dömmer oss även om de försöker 
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Innebörd Orsak till låg.. Vad göra…

Självbild Hur individen ser 
sig själv

Ackumulerad 
kritik under 
uppväxten

Påverkas av hur 
andra ser på 
individen och hur 
individen tror att 
andra betraktar 
individen 

Balans mellan hur 
individen ser sig 
själv och hur 
andra ser på 
individen 
Inte tolka utan 
fråga
”att göra upp med 
inre kritikern” 
medvetenhet om 
styrkor
Vad stör vi oss på 
hos andra är 
ledtrådar 

Självkänsla
(Självrespekt)

Individens 
emotionella 
värdering av sig 
själv

Frånvaro av 
frustration eller 
för mycket 
frustration under 
uppväxten
För lite krav eller 
för höga krav 
påverkar så 
önskvärt är en 
balans

Balans mellan 
känslor av skam 
och stolthet
Självinsikt ”hyllas”
”att göra upp med 
inre kritikern”  
uttrycka känslor 
förknippade med 
kritikern

Självförtroende Individens tilltro 
till sin förmåga 
att prestera

Negativ 
återkoppling på 
prestationer

Upplevelser 
kompetens
Positiv 
återkoppling
prestationer

Men vad sker om vår omgivning inte förstår hur de ska bemöta 
oss och vi kanske inte själva förstår hur vi fungerar genom att in-
gen kan stötta oss under uppväxten, skoltiden och kanske ända 
in i arbetslivet? Vi är ju inte alltid de lättaste barnen, eleverna eller 
arbetskamraterna då våra egenskaper inte sällan krockar med ett 
västerländskt ideal. Inte sällan protesterar vi mot den kultur som 
anser att vinna och prestera är av störst vikt. I en annan kultur 
eller tid hade vi varit den som valts som rådgivare eller till ledare. 
Inte sällan har vi historiskt varit spejaren som varnat flocken när 
fara är i antågande. Våra förmågor har kunnat stoppa mindre di-
plomatiska utryck som konflikter och krig för den delen då vi har 
kunnat se alla parters behov och önskemål. Men i en tid där det 
är av vikt att tänka mer utifrån individuella behov och där konkur-
rens och prestationsförmåga värderas högt vad sker då med oss 
som är högsensitiva? 

Inte sällan anpassar vi oss. Vår förmåga till att lära och därmed få 
positiv återkoppling på våra prestationer ger oss i sin tur ger en 
upplevelse av kompetens vilket ger oss ett gott självförtroende. 
Men då vi kan betraktas som annorlunda och inte möts av bekräf-
telse på hur vi uppfattar omgivningens sinnesstämningar finns 
risk att vår självbild påverkas i negativ riktning. Vår samvetsgrann-
het och reflektionsförmåga gör ju att vi inte sällan har en inre kri-
tiker som är högröstad. Det finns en stor risk att vi har känt oss 
mycket frustrerade genom uppväxten eftersom vi upplever att vi 
inte blir förstådda, vilket kan ha påverkat vår självkänsla, självre-
spekt och självbild i negativ riktning. Om vår självbild och 
självkänsla är påverkad i negativ  riktning är chanserna stora att 
vi i än mer utsträckning har svårt att sätta gränser inför andra. 
Många högsensitiva uppger att de involveras i situationer som de 
egentligen inte har något med dem själva att göra. att andra läg-
ger över deras problem i deras knän och att andra kommer för 
nära inpå samt att fel personer dras till dem. 



dölja det.    

Hur vanligt är det då med högsensitiva personer enligt forskningen. Upp-
skattningen som forskaren Elaine Aron gör är att det rör sig om 15-20% 
av befolkningen i världen. Det går att se redan från det att vi föds genom 
att vi reagerar mer på yttre stimuli. Vi har starkare kopp-lingar till den 
högra hjärnhalvan som i sin tur hanterar det emotionella. Ett högsensitivt 
barn är i högre utsträckning än andra barn beroende av en god anknyt-
ningsperson under sin uppväxt. Om det inte finns en god anknytning vi-
sar dessa barn högre cortiosolnivåer. Med andra ord högre stressnivåer 
än andra barn i liknande situationer. Om ett barn har höga cortisolnivåer 
får barnet svårare att sova och det blir mer problematiskt för barn som är 
högkänsliga då de har än mer behov av god sömn. Det kan leda till att 
dessa barn får matsmältningsproblem, migrän eller ett svagt immunsys-
tem, vilket gör det känsligare för olika infektioner och virus. Som vuxen 
kan en högsensitiv persons behov av god sömn visa sig i form av att de 
är sämre på att klara av att jobba nattskift samt har svårare att klara av 
jetlag. Ett annat dilemma för högsensitiva genom livet är att de tenderar 
att vara lite av perfektionister. Det gör att de måste ha allt klart för sig in-
nan de kan spela ett spel för att ta ett exempel. Resultatet kan bli att 
högsenstiva har svårare för att slappna av och bara leka. Sorgligt då le-
ken skapar utrymme för goda hormoner som endorfiner, vilka kan mot-
verka stresshormoner som cortisol. 

Som vuxen kan vi kompensera genom att ge oss mycket tid för 
återhämtning och vi mår ofta mycket bra av att meditera. Vi kan behöva 
gå ifrån ett tufft arbetsmöte eller åtminstone titta ner i bordet. Eller så kan 
vi blunda för att stänga ute en del av den stimuli som finns i rummet. Att 
ta rast mer frekvent och att gärna spendera dem utomhus. Använda en 
del av lunchrasten till en promenad kan bidra mycket. Bara göra en liten 
mindfulnessövning där du fokuserar på din andning och försöker se till 
att du andas lugnt. Att byta ställning och sätta dig eller ställa dig mer 
bekvämt kan bistå eller att bara att le lite grand. Musik inverkar starkt på 

oss och därav kan det vara värt att välja musik med omsorg och hitta den 
musik som vi mår bra av att lyssna till. Vi kan även hjälpa vår kropp ge-
nom att se till att vi får i oss magnesium som påverkar stressreaktionen i 
våra kroppar. Ja överhuvudtaget vara noga med att vi får i oss alla vita-
miner och mineraler som vi behöver. Många av oss som är högsensitiva 
har upptäckt att vi mår bättre om vi äter anti-inflammatorisk kost. En kost 
som utesluter rött kött som nöt och gris, gluten, komjölksprodukter och 
socker för att nämna de viktigaste livsmedlen att ta bort. Att      istället äta 
mycket frukt och grönt samt välja vilt kött, fågel och fisk istället för charke-
turier från nöt eller griskött. För en högsensitiv person kan det även vara 
viktigare att dricka vatten. 
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Om vi går tillbaka till bilden över skillnaderna mellan självförtroende, 
självbild och självkänsla förstår vi att de påverkas av olika betingelser 
men det är mer komplext än så.  En person kan ha utvecklat perfektionis-
tiska drag då den genom sin omgivning har fått till sig upp-levelser av 
kompetens och postiv återkoppling när hon eller han lyckas. En slags so-
cial orienterad perfektionism där personen motiveras av att tillmötesgå 
omgivningen. Men det kan likväl handla om en mer självorienterad perfek-
tionism där en egen inre motivation driver en att bli riktigt bra på det man 
gör. Drivkraften är då att åstadkomma saker för sin egen skull och inte för 
någon annans skull. Egenskaper som värderas högt hos idrottsutövare 
men som kan ha kopplingar till ätstörningar, ångest och depression. Per-
fektionism är oftast inte något vi människor bör stäva efter men för täv-
lingsryttare eller andra idrottsutövare på högre nivåer kan det leda till ut-
vecklandet av strategier som gynnar dem i deras sportutövning. Det bety-
der att de kan nå bra resultat. Men när de inte lyckas nå sina mål finns 
risken att deras mentala hälsa påverkas negativt. Ja egentligen inte bara 
om de inte lyckas utan kroppen kan drabbas av utmattningssyndrom ge-
nom att hela tiden ha krav på sig att vara prefekt. 

Ser vi till ryttare generellt så brukar de associeras med gott självförtro-
ende, god problemlösningsförmåga och goda ledaregenskaper. De kan 
även kännetecknas av att ha behov av kontroll och därigenom bli goda 
organisatörer. De litar på att de klarar av saker och att de har vad som 
behövs för att bli omtyckta och accepterade som dem är. Det gäller i alla 
fall i den kontext som de befinner sig inom, här ridsporten. Men om vi vet 
att det inte är ovanligt att högsensitiva dras till djur och att de har en ten-
dens att vara lite av perfektionister så behöver vi här lyfta en varningens 
finger. För det kan vara så att det här rör sig om personer som har ett gott 
självförtroende men en dålig självbild och självkänsla. Kanske har de en 
tilltro till sin förmåga att prestera med andra ord ett gott självförtroende. 
Men det behöver inte betyda att de har en känsla av att de duger som de 
är. Än mindre att de kan bli omtyckta och accepterade som dem är. De 
kan ha en dålig självkänsla, vilket kan betyda att de inte känner att de 

kan leva upp till den de tror att de behöver vara för att bli accepterade. 
Risken är att dem styrs av känslor som skam och skuld istället för stolhet 
över vilka dem är. Kanske kan de känna stolthet över sig själva genom 
sin prestation men inte stolhet över att de kan leva upp till den de känner 
att dem behöver vara. För att ha en god självbild behöver vi kunna om-
famna alla sidor hos oss själva och se oss som värdefulla oavsett om vi 
lyckas prestera eller inte, alternativt oavsett om vi är omtyckta av andra 
eller inte. 

En väg till bättre självbild och självkänsla kan ju vara att få hjälp att förstå 
och acceptera att man är högsensitiv. Det kan kräva att vi stannar upp 
och accepterar hur vi upplever världen och vår omgivning. Där kan vi ha 
hjälp av mindfulness och meditation. Självmedkänsla kan sen vara nästa 
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steg för att fånga upp hur vi själva känner inför det vi upplever och vilka 
behov vi har respektive inte har fått tillgodosedda. Där kan vi ta hjälp av 
non-violent communication som även är ett hjälpmedel till emotionell em-
pati inte bara för oss själva utan emotionell empati för andra. Så vi kan 
förenklat säga att mindfulness fokuserar på att vi ska acceptera vår up-
plevelse och självmedkänslan fokuserar på den som upplever. När vi 
utövar mindfulness så ställer vi oss frågan om vad vi upplever? Men om 
vi utgår från självmedkänsla så ställer vi frågan till oss själva; vad 
behöver jag just nu?  Enligt utgångspunkten i mindfulness så vill vi göra 
oss medvetna om lidandet och känna in det. Utgår vi från självmedkänsla 
så ser vi till att vara snälla och omtänksamma om oss själva när vi lider 
och känner som vi gör. Ja det viktiga är att vi lyssnar inåt och stänger ute 
lite av det “brus” omgivningen skapar runt omkring oss. Att vi inte blir 
upptagna av vad andra förväntar sig av oss. Att inte vara upptagna av att 
uppfylla andras önskningar eller att vara till lags. Fokus ska snarare ligga 
på vad vi själva känner och vad de känslorna indikerar för oss. Har vi be-
hov som är tillgodosedda respektive inte tillgodosedda och vad är våra 
önskemål i den givna situationen. Det är annars lätt att vi översköljs av an-
dras känslor och behov som de empater vi oftast är. Det kan vara lättare 
sagt än gjort då vi oftast är tillmötesgående med andra och väldigt måna 
om vår omgivning. Vi är ju ofta så medvetna om vad andra känner och 
vilka behov de har men behöver frigöra oss från andras känslor. Det gör 
vi bäst genom att bli än mer medvetna om våra egna känslor. Att göra 
det till en vana att processa våra egna känslor i vår vardag. Därmed ge 
oss utrymme att bli medvetna om vika behov vi har som är tillgodosedda 
och vilka behov vi kan behöva jobba med att se till att få tillgodosedda. 
Ju mer vi vet om våra egna behov och önskemål och därigenom blir upp-
märksammade på vilka känslor som brukar påkalla vår uppmärksamhet 
desto lättare är det att skilja på egna och andras känslor. För det är ju 
först när vi kan sortera egna från andras känslor som vi kan se till att inte 
fastna i att ta hand om alla andra och därigenom glömma bort oss själva. 
Vår intuition fångar ju så lätt upp de frågor som behöver bli besvarade. 
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Men det betyder inte alltid att det är vår primära uppgift att besvara 
dessa frågor. Som vi kommer in på i följande kapitel är det avgörande att 
kunna ha medkänsla med sig själv först och främst för att kunna ha med-
känsla med andra. 

Så för att göra dig fri från att involveras i situationer som du egentligen 
inte vill involveras i och som kanske inte har något med dig själv att göra 
behöver du se till att känna dig själv väl. För att andra inte ska kunna 
lägga över sina känslor, inneboende konflikter eller problem i ditt knän 
behöver du fokusera på att lära känna dig själv. Genom god självkänne-
dom kan du separera din upplevelse från andras upplevelser. För som 
högsensitiv är det stor risk eller chans, vilket vi nu väljer, att vi är med-
vetna om lidandet hos andra utan att de nödvändigtvis är medvetna om 
sitt eget lidande fullt ut. Inte ovanligt att vi har en klar bild över vad som 
behöver förändras och inte sällan att våra yrkesval speglar att vi är 
högsensitiva. Vi väljer ofta yrken som ger oss utrymme att ta hand om an-
dras lidande som psykologer, socionomer, sjuksköterskor eller liknande. 
Ett annat yrke som kan vara vanligt och egentligen mycket passande för 
en högsensitiv är lärare. Men även där finns risken att vi engagerar oss 
för mycket och om vårt engagemang möts av oengagemang hos våra 
elever eller studenter så finns risken att vi tillslut måste sluta då kroppen 
kommer att säga ifrån. För om vi inte lyckas sätta rimliga gränser för oss 
själva och genomföra ett arbete som är “good enough” och om vi inte tar 
hand om oss själva först och främst är risken stor att vi drabbas av utmatt-
ningssyndrom. 

En högsensitiv person kan kännetecknas av att vara mycket nyfiken och 
dessutom ha mycket höga energinivåer. Dessa egenskaper är ju gener-
ellt sett bra då de kan leda till att arbetet utförs kvalitativt bättre eller snab-
bare. Men dessa egenskaper kan mötas av avundsjuka eller rent av kän-
nas som hotfulla av arbetskamrater som inte vill bli påkomna med att ut-
föra sitt arbete sämre eller med lägre ambitionsnivå. Lägger vi då till att 
högsensitiva personer ofta har ett behov av att få arbeta mer självstän-

digt då de inte alltid är lika anpassningsbara, impulsivare, intuitiva och 
mer introverta så finns risken att arbetsgrupper vänder sig emot dem. Då 
vi som högsensitiva inte alltid är så intresserade av att spela med i det 
sociala spelet riskerar vi att betraktas med misstänksamma ögon av våra 
arbetskamrater. Vi missbedöms ofta, speciellt om vi strategiskt valt att, på 
grund av att vi är högsensitiva, inte spendera så mycket tid på arbetsplat-
sen eller alltid dela med oss om våra tankar, känslor eller upplevelser. Vi 
kan betraktas som avståndstagande och arroganta. Risken är att våra ar-
betskamrater känner sig avvisade och det kan göra att vi spelas ut som 
en spelpjäs i något samanhang där någon måste offras.  Något vi kan 
försöka kompensera genom att vara tydliga med att vi tycker om våra ar-
betskamrater och organisationen vi jobbar i. Det ställer höga krav på de 
högsensitivas chefer att ha insikter om den dynamik som kan bildas av 
dessa personers gåvor. 

Om din chef inte värdesätter dina förmågor och kvaliteér så kan det vara 
så att du behöver välja en annan arbetsplats. Alternativet är att försöka 
mörka att du lägger den energin du gör på ditt arbete och att du har den 
höga ambitionsnivån du har för att inte väcka ogillande hos dina ar-
betskamrater. För dig som högsensitiv med dessa egenskaper kan det 
vara värdefullt att än mer fokusera på att ha en bra balans mellan ar-
betsliv och privatliv. Det leder in oss på en annan varning till dig som är 
högsensitiv. Att inte låta dig dras in i arbetskamraternas konflikter vare 
sig dem sker på arbetsplatsen eller i deras privatliv. Vill du ha djupare re-
lationer där emotioner får ta mer plats så rekommenderar jag dig att ut-
veckla dem i privatlivet och inte i arbetslivet. Risken är annars att du    
tröttar ut dig genom att komma dina arbetskamrater för nära inpå. Risken 
är att du lyfter fram “elefanten i rummet” som ingen egentligen vill tala om 
och sannolikheten är stor att de skjuter dig som budbärare. Det är inte 
heller säkert att de ser elefanten över huvudtaget så var försiktig med att 
leverera dina reflektioner även om det innebär att du kan känna dig lite 
utanför på jobbet.  Tänk också på att din gåva som högsensitiv kan ge 
dig en viss karisma som inte alltid välkomnas i vårt “jantelagsinspirerade” 
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land. Det kan leda till att vi drar till oss fel personer som nämnts innan. 
Inte ovanligt att personer med narcissistiska drag dras till oss som är 
högsensitiva. De vill ha något av oss men utan att nödvändigtvis bry sig 
om vad som sker med oss om de får det som vi kan ge. Lika lite som de 
är beredda att komma till insikt med att de måste göra jobbet själva om 
de ska kunna utvecklas och få samma karisma. Så slutsatsen blir dess-
värre att vi kan behöva lära oss att tona ner oss själva på arbetsplatsen. 
Att istället ge utlopp för vår högsensitivitet på fritiden genom konst, mu-
sik, dans eller varför inte genom att starta upp ett eget företag. Ta med 
dina ideér till ditt företag och skapa utrymme för dem där istället för att 
försöka få med dig arbetskollegor på tåget som inte har dina visionära 
förmågor. Använd din högsensitivitet till att utvecklas själv, nå visdom och 
komma till insikter om hur människor, grupper, organisationer fungerar. 
Att snarare ge dig själv en observatörsroll där du kavlar ner armarna och 
inte interagerar. Ge inte råd eller försök få någon till något för det riskerar 
att de går i försvar, vilket tar för mycket energi av dig. Ställ inte frågor, ge 
inte råd, dra inte upp egna erfarenheter, analysera inte, tolka inte utan re-
flektera endast över det som den du möter visar dig tydligt eller specifikt 
lyfter fram i samtalet. Här gäller det återigen att finna balans och det mel-
lan att lyssna och reflektera. Oavsett vad den du möter pratar om gå inte 
själv i försvar eller ge din bild av det som avhandlas. Det räcker oftast att 
vara en god lyssnare och här vill jag igen varmt rekommendera non-
violent communication som ger dig verktyg att lyckas med detta. Accep-
tera att det kan innebära viss ensamhet att ha förärats med gåvan 
högsensitivitet. Så kan det även vara för andra högsensitiva, vilka du kan 
söka kontakt med för att på så vis slippa ensamhetskänslan. Sen behöver 
du inte enbart umgås med andra som är högsensitiva men det underlät-
tar om du har någon att dela dina erfarenheter med. 
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HÖGSENSITIVITET HOS VÅRA 
FYRFOTA VÄNNER 
Femton till tjugo procent av människorna är högsensitiva enligt 
forskaren Elaine Aron och det är inte osannolikt att vi har samma pro-
portioner hos våra fyrfota vänner hästarna, ja hos hundar och andra 
arter med för den delen. Sen kan denna högsensitivitet visa sig på 
olika sätt hos djuren precis som hos oss människor. Men vad kan vi 
människor behöva tänka på när vi ska möta dessa mer eller mindre 
högsensitiva hästar?  Ja en röd tråd i denna bok handlar om att söka 
svaren inom dig själv. Att lyssna till dina egna känslor och behov eller 
att ge plats för din intuition. Sen definierar vi intuition på många olika 
sätt, allt ifrån att det rör sig om en slags motsats till rationellt tänkande, 
som något som är mindre värt då intuition inte bygger på logik. Men 
här menas inte intuion som bygger på att vi snabbt ska bilda oss en 
uppfattning om någon eller något, vilket ofta baseras på vår förför-
ståelse eller rent av förutfattade meningar om saker och ting. Här lutar 
vi oss istället mot Stev Jobs som menade att intuition är kraftfullare än 
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intellektet och som menade att vi skulle ha modet att följa vårt hjärta och 
vår intuition. Eller mot Albert Einsteins som sa att “Det enda av sant värde 
är intuition”. Som vi nämnde tidigare kan den högsensitiva personen vara 
den som hade rollen som spejare i en flock, med andra ord den som 
hade till uppgift att varna när faror var i antågande. De förlitar dig då på 
sin intuition som bygger på en mängd erfarenheter. Inte säkert dock att 
alla vill ta till sig att faran är i antågande utan mer sannolikt att de flesta 
försöker förtränga dessa budskap. 

När vi behöver ta viktiga beslut som kanske står stick i stäv med etablise-
manget behöver vi lyssna till vår intuition. Högsensitiva personer kan 
mycket väl bestämma sig för att vara sanna mot sig själva och följa sin 
intuition. Det betyder att de får viss kontroll över sitt öde genom att lyssna 
till sin inre röst. Det kräver att de, som vi nämnde i tidigare kapitel, får tid 
för sig själva och att de kan sitta i tystnad med sig själva som enda 
sällskap. Om vi ger oss utrymme att vara mer intuitiva kan vi förstå vad 
andra känner exempelvis hästarna vi möter. Det kan bli extra viktigt när vi 
möter högsensitiva hästar. De läser av oss på samma sätt som en 
högsensitiv person, vilket betyder att vi behöver vara kongurenta. Med 
andra ord att kropps-språket visar samma sak som vi känner inombords. 
Vi behöver vara sanna inte bara mot oss själva utan mot de vi möter. Det 
kräver att vi har en god självkännedom och tar oss tid att vara nyfikna på 
oss själva inombords. Vilka känslor tar vi med oss i mötet med hästen. 
Vilka behov är tillgodosedda respektive inte tillgodosedda? Ju mer vi vet 
om oss själva desto tryggare kan vi vara med att kunna lyssna emo-
tionellt empatisk på de högsensitiva hästar vi möter. För de behöver få 
möta oss i en ärlig relation där vi är öppna med vad vi tar med oss in i re-
lationen. För om vi försöker tränga undan våra egna känslor får de bära 
dem åt oss precis som den högsensitiva människan får. Vi behöver ta ans-
var för våra egna behov och önskemål. 

Sen behöver vi våga lyssna till vår egen magkänsla vår inre vägledare. 
För som forskare har upptäckt så är vår mage och tarm vår andra hjärna. 

Tarmväggarna är fulla av neuroner och då kan du förstå varför det är av 
vikt att vi får i oss bra mat som nämnts i tidigare avsnitt i detta kapitel. Vi 
behöver låta oss beröras,för dofter, gester, smakupplevelser ja en kombi-
nation av intryck som gör att det vi kallar intuition säger oss en viss sak, 
lagras bara om de berör oss. Så för att bygga upp vår erfarenhet-
skunskap, ibland kallad tyst kunskap, som hänger ihop med vår intuition 
behöver vi vara engagerade. Därför kan en engagerande lärare med 
flera års erfarenhet av det som lärs ut vara bättre än en behörig utbildad 
ämneskunnig lärare. Ju fler variationer av en och samma situation vi har 
upplevt desto rikare blir vår inre bilderbok. Så därför uppmanas ni att ut-
forska olika hypoteser, upplevelser och skaffa er gedigen erfarenhet för 
att på så vis ge er intuitiva förmåga bättre förutsättningar. Att inte tänka i 
svart eller vitt utan hela tiden vara beredda att ombestämma er. Hästen 
kan likaväl få spegla sig i er som att ni speglar er i hästen. För en del av 
essensen med hästunderstött socialt arbete är ju att hästen agerar som 
en slags “emotionell spegel” för oss människor. Det kan vara nog så vik-
tigt att låta hästarna få spegla sig emotionellt i oss. Genom vårt ge-
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mensamma språk emotionell empati kan de högsensitiva hästarna få 
möjlighet till mindre brus. Om vi gör oss medvetna om vad vi sänder ut 
för signaler och reglerar våra känslor anpassat till hästen ger vi dem 
utrymme att endast behöva hantera sina egna känslor. Vi kan behöva 
vara extra lyhörda till dessa hästars behov för att vår relation ska fungera 
bra. Om vi inte möter dessa hästar utifrån deras förutsättningar är risken 
annars stor att de blir än mer introverta om det är deras sätt att hantera 
allt brus. De kan också blir mer utåtagerande, vilket av oss människor ten-
derar att kategoriseras som olydnad eller olater. Inte ovanligt att jag har 
fått höra att vi har problem med rädda hästar eller rädda hundar för den 
delen. Det är ofta hästar som inte har fått tid att processa saker i sin takt. 
För en högsensitiv häst kan behöva betydligt längre tid på sig för att läsa 
av en ny situation eller person. Om vi inte låter den utforska oss eller situa-
tionen i sin takt är risken stor att hästen antingen blir mer lättskrämd eller 
att den svara med ett aggressivt beteende mot oss. Här är mitt råd att 
göra allt i din makt för att låta din relation med din högsensitiva häst 
bygga på tillit och omtanke. Att ha tillit till att hästen har ett gott skäl till att 
den inte går in där du önskar. Att visa den omtanke och att ge den tid att 
utforska i sin takt. Då dessa hästar precis som högsensitiva personer kan 
vara mycket lojala och empatiska är det av stor vikt att vi visar dem 
samma empati och lojalitet tillbaka. En relation som bygger på sann kär-
lek som inte bygger på att vi har behov av någon form av bekräftelse. 
Lika lite som vi låter känslor som skam eller skuld påverka oss. Att inte 
tolka hästen utifrån att den har en agenda eller avsikter att på något sätt 
sätta sig upp mot oss om den protesterar. Istället ödmjukt och empatiskt 
bemöta protesten med att vi kanske har gått för fort fram eller att vi har 
missat något i miljön som inverkar på hästen negativt. Ja rent av att det 
kanske handlar om att hästen har ont och därför inte vill medverka till det 
vi har planlagt att göra. 

Här behöver vi släppa taget om den antropocentriska tanken om att män-
niskan är överlägsen djuren beträffande kunskap. Hästar precis som an-
dra arter har ett långtidsminne, förmåga till emotionell empati och en 

känsla för rättvisa. Det betyder dock inte att vi ska tillskriva hästen 
mänskliga egenskaper och dra slutsatser om deras beteenden utifrån hur 
vi själva som art skulle ha känt eller resonerat i samma situation. Istället 
behöver vi vara väldigt närvarande i nuet och känna in emotionellt empa-
tisk vad hästen förmedlar till oss utifrån hästens etologiska behov. Vi 
behöver släppa taget om våra behov av kontroll och istället vara genuint 
nyfikna över vår dialog med hästen. Vad försöker hästen förmedla till 
oss? Vi vet idag från forskning att hästar verkligen försöker förmedla sig 
till oss. Allt ifrån att de försöker förmedla att deras vatten är slut till att de 
önskar få komma ut ur en varmt hästtransport för att nämna några exem-
pel. Vi behöver reflektera över hästarnas välbefinnande utifrån vad Ken-
dra Coulter kallar interspecies solidarity. Vi behöver ge hästarna utrymme 
att motsätta sig deltagande, ifrågasätta villkoren för arbetet eller förändra 
förutsättningarna för de aktiviteter vi ägnar oss åt tillsammans med 
hästarna. 

81



Här kan mitt egna sto FamkeJM Sport Model agera som ett bra exempel. 
När hon kom till oss som 11-åring hade hon vant sig vid att bli riden i 
dressyr på högre nivå, att hon ska bli insläppt i sin box på eftermiddagen 
innan det blir mörkt. Hon hade täcke på sig både inne och ute där tjockle-
ken på täcket var beroende av väderlek. Hon var väl omhändertagen uti-
från de förgivettagande vi har inom hästindustrin. Föga hade jag väl anat 
att min resa med henne skulle innebära att hon skulle lära sig att gå ute 
på nätterna och utan täcke året runt. Att hon genom min genuina nyfiken-
het på vad hon försökte förmedla skulle lära sig att hon kunde säga nej 
till saker hon inte ville. Idag är hon mycket tydlig i sitt kroppspråk och 
sina intentioner att hon inte vill ha någon sadel på sig. Besökare vill ofta 
ha en förklaring till varför jag inte längre rider detta talangfulla sto i 
dressyr. Det måste väl ändå vara synd att jag inte gör det. En fantastisk 
upplevelse att få rida ett modelsto som har gått svår dressyr tänker dem. 

Men då brukar jag visa dem genom att ställa upp henne i stallgången 
och hämta sadeln för att därefter de själva ska kunna se hur hon rynkar 
ihop näsborrarna och lägger öronen slickat bakåt. Någon låter sig trots 
det inte bli övertygade utan argumenterar då för att hon nog behöver en 
bättre sadel (än den Childericsadel som en professionell sadelutprovare 
har hjälpt oss prova ut till henne). Vi låter någon ställa sig på en pall bred-
vid henne för att kliva upp barbacka. FamkeJM är lika tydlig i denna situa-
tion, där det inte finns någon sadel inblandad. Det har till och med hänt 
att hon varit så tydligt att hon har knuffat av någon från pallen. Ja till och 
med så att jag har fått fånga dem för att de inte ska trilla baklänges och 
slå sig. Det är kraft i hennes tydliga nej men det verkar behövas då 
många tvåbenta har svårt att ta till sig att hon helt enkelt inte vill bli riden. 
Jag tror inte att FamkeJM är den enda hästen som önskar att slippa ha 
någon på hästryggen. Frågan är bara om vi är mogna nog eller redo för 
att lyssna till våra hästars behov och önskemål. Det kräver att vi ställer 
våra egna behov åt sidan. Behovet av att få vara i den där underbara 
känslan av samspel med hästen (som åtminstone vi upplever som sam-
spel). Vi behöver släppa taget om vårt ego, vårt behov av bekräftelse el-
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ler vårt behov av att få prestera. För hästar har ju egentligen störst behov 
av att äta större delen av dygnet och deras kroppar är egentligen inte 
byggda för att bära något på ryggen. De kommer enligt Carina Solöga 
Högman med budskapet till oss att frihet börjar inifrån. Deras gåva till oss 
är att känna oss fria. Så om vi ger hästarna utrymme att vara våra 
läromästare så kan de hjälpa oss med att ta itu med våra egna inre hin-
der till att var fria, med andra ord att vara autentiska eller sanna mot oss 
själva.  Att släppta taget om förgivettaganden och gamla mönster. Min 
resa med FamkeJM har visat mig vägen till emotionell empati, med-
känsla, självmedkänsla. För mig är hon som en Dalai Lama på fyra ben 
och jag är för evigt tacksam för att hon hjälpt mig att befria mig från mitt 
ego och låta mig inse att jag är en del av ett större sammanhang lika vär-
defull som alla andra och med lika stor rätt som alla andra att säga nej till 
det jag inte vill och ja till det jag vill. 

Om jag kunde skulle jag ge mina hästar än större frihet än de har hos 
mig idag. Men precis som många andra har jag begränsade resurser i 
form av storlek på mark jag äger. För i vårt västerländksa samhälle är det 
ju så att vi kan äga mark. Vi kan äga hästar och kontrollera mängder av 
arter såväl som marktillgång. Visst finns det djurlagstiftning som kan 
sägas finnas för att skapa utrymme för hästars välfärd men långt ifrån hur 
hästar verkligen skulle behöva få ha det.Jag kan varmt rekommendera att 
läsa Margo DeMellos texter som ger oss insikter om hur vi ser på djuren i 
vårt samhälle. För mig var det en ögonöppnare när jag förstod att hur vi 
förhåller oss till naturen och djuren är starkt förknippat med hur vi i vår  
kultur ser det som sjölvklart att att människan ska vara priviligierad. Hur 
vårt samhälle bygger på tankar om hirearki, kontroll och till stor del byg-
ger på att skapa rädsla. Vi verkar inte ha så svårt att problematisera djur 
på zoo eller  på cirkus. Men är det egentligen så långt ifrån varandra det 
vi ser på cirkus när hundar hoppar genom ringar till det vi kallar agility 
inom hundsporten. Vad är skillnaden på att träna elefanter och rida på 
dem vilket de inte är byggda för med att träna och rida hästar som inte 
heller är gjorda för att bli ridna av oss människor.  
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Genom emotionell empati kan vi förstå vad som döljer sig bakom or-
den eller kroppspråket hos någon vi möter. Till vår hjälp har vi våra 
spegelneuroner. Men i en kultur där känslor inte ges samma vikt som 
tankar är det inte svårt att förstå att det kan vara besvärligt att förlita 
sig på sin emotionella empatiska förmåga. Det är beklagligt då vi inte 
kan ta beslut lika lite som vi kan förstå andra om vi inte låter våra käns-
lor jobba tillsammans med våra tankar. Om vi inte är i kontakt med 
våra känslor är det svårt att upprätt-hålla sunda gränser till andra eller 
för den delen upprätthålla nära relationer. Genom vår uppväxt lär vi 
oss sakta men säkert att kamouflera våra känslor, något som i regel 
sker redan i fyra årsåldern. Få människor är autentiska, istället uteläm-
nar vi känslor för att inte riskera att andra människor eller vi själva ska 
känna oss obekväma. Men inför högsensitiva empater kan det vara 
svårt att dölja sig bakom en mask av ord och falska ansiktsuttryck. 
Inte ovanligt att dessa personer gärna eller hellre umgås med djur då 
emotionell empati är det naturliga språket. Där vad vi borde eller 
måste känna, göra eller tänka inte blir av vikt. 

Även om vi ignorerar de känslor vi har kommer inte budskapet rad-
eras. Vi skjuter bara budbäraren och känslan muterar till psykosoma-
tisk ohälsa, missbruk, tics eller fysisk ohälsa i form av magproblem el-
ler migrän för att nämna några exempel. Om vi väljer att skylla det på 
någon annan, att vi känner som vi gör, leder det bara till att vi sårar 
den vi pekar ut som skyldig samt att vi ger den personen kontroll över 
vad vi känner. Vi tar i så fall inte ansvar för oss själva utan blir mak-
tlösa marionetter. Istället bör vi bli vän med våra emotioner. För genom 
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emotionell empati kan vi läsa av inre tillstånd, intentioner, känslor och be-
hov samt önskemål. Därigenom vara förberedda inför möjliga beteenden 
hos oss själva såväl som hos andra. Om vi utvecklar vår empatiska 
förmåga kan vi skapa förutsättningar för social intelligens. Vi behöver 
denna intelligens lika mycket som logisk intelligens, vilken handlar om att 
kunna räkna, se mönster och dra slutsatser utifrån tankar om orsak och 
verkan. Vi behöver likställa intelligens som innebär kommunikativa 
förmågor med förmåga att förstå toner och rytmer såväl förmågor att 
använda sin kropp med stor skicklighet (exempelvis dansare, atleter eller 
ryttare). Det vi fokuserar på i denna bok handlar främst om relationell eller 
social intelligens som ger oss förmågor att förstå vår egna motiva-
tion,våra intentioner och önskemål. Sen kan vi egentligen inte separera 
olika intelligenser helt från varandra. 

För de som är empater eller högsensitiva har dock uppväxten ofta 
präglats av att deras starkaste förmågor inte värderats speciellt högt, 
varken inom familjen eller i samhället i stort. Vi får samtliga flyktigt lära 
oss sociala förmågor i skolan och får snarare förlita oss på att lära oss ge-
nom att observera andras beteenden. Eller genom att vi får skäll för att vi 
inte agerat rätt. Sällan får vi instruktioner om hur vi ska ta hand om våra 
egna och andras känslor och vilken betydelse de har i relation till varan-
dra. Möjligen att vi kan uppnå kunskap genom att vi visar oönskade käns-
lor som resulterar i olika former av tillrättavisningar. Det är precis som om 
det förväntas av oss att vi ska räkna ut det på egen hand. Visar vi ilska 
får vi kanske lämna klassrummet och vi lär oss att ilska är en känsla vi 
inte visar. Om vi visar rädsla eller ledsenhet kan vi riskera att falla offer för 
mobbing. Vi får inte lära oss att ilska hjälper oss att sätta gränser eller att 
rädsla är en del av vår intuition och kan rädda oss från farliga situationer. 
Inte heller lyfts ledsenhet som en möjlighet att få slappna av och släppa 
taget om saker vi egentligen inte behöver eller mår bra av. Medkänsla var 
något som de priviligerade barnen i skolan möjligen kunde visa de barn 
som hade hög status, något som de dock sällan visade de barn som 
hade lägre status, vilka kanske hade störst behov av medkänsla. Senare i 

livet kan det resultara i att vi får vända oss till kuratorer, psykologer eller 
psykoterapeuter. Kanske väljer vi att utbilda oss till socionomer, psykolo-
ger, beteendevetare etc för att få hjälp till självhjälp, vare sig vi är med-
vetna eller omedvetna om det. Men som vi varit inne på tidigare riskerar 
dessa akademiska utbildningar ge oss förmåga till analytisk empati 
snarare än emotionell empati. Att vi på ett intellektuellt plan förstår det vi 
själva eller andra har gått igenom. Genom dessa utbildningar kommer vi 
snarare längre bort från emotioner och emotionell empati ju längre upp i 
utbildningssystemet vi kommer. 

Om vi tillåter oss att låta våra känslor ta plats genom att välkomna dem 
och låta dem flöda mer fritt kan vi börja att läka. Det betyder inte att vi all-
tid måste ge känslorna ett utryck eller ett resultat i ett visst beteende, 
utan snarare att vi bara blir medvetna om dem och möter dem med med-
känsla. Inte ovanligt i vår kultur dock att undvika eller distrahera oss från 
våra känslor genom olika former av missbruk. Vi dricker exempelvis kaffe 
som ett substitut för sömn. Vi är ofta uppkopplade via internet och social 
medier tar oss långt bort från nuet. Dissociation eller distraktion ger oss 
en distans när vi riskerar att bli överväldigade. Här kan vi behöva ägna 
oss åt att översätta dessa distraktioner eller missbruk för att förstå varför 
vi behöver dem och vilka känslor och behov dem döljer. För att kunna 
säga nej till kaffe, socker, överdrivet internetsurfande, sexmissbruk, alko-
hol eller vad vi nu missbrukar behöver vi förstå varför vi säger ja till dem 
till att börja med. Alkohol för att ta ett exempel kan hjälpa oss att känna 
flow mellan tankar och känslor. Göra oss fria från den kultur som till viss 
del hindrar oss från att visa känslor. Men så snart alkoholen går ur krop-
pen står vi med de förutsättningar vi försökte distansera oss ifrån och i 
regel mer intensivt tillsammans med baksidorna med att dricka alkohol. 
Så oavsett hur vi väljer att distansera oss kan vi bara tolka det som tillfäl-
liga kryckor eller en tillfällig semester. Önskvärd väg är istället att skapa 
en dialog mellan våra tankar och känslor. Att hedra vår kropp med vila, 
bra mat och en hälsosam miljö istället för att använda värktabletter eller 
andra stimulantia. Kort och gott hela oss inifrån istället för att undertrycka 
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våra känslor och behov. Med detta sagt vill jag inte ge dig som läsare 
skuldkänslor lika lite som jag tror på att vi kan upphöra helt med att dis-
tansera oss från saker i livet. Ge dig själv en klapp på axeln istället för att 
du uppfinningsrikt hittat strategier för att manövrera livet. Samtidigt som 
du tar till dig att dessa strategier ger dig vägledning om inom vilket om-
råde du behöver mest stöd, läkning och balans. 

Lidandet kan ses som obehag mulitplicerat med motstånd. Om vi exem-
pelvis vill undvika svåra känslor genom att överäta kommer vi flera hun-
dra kalorier senare att inse att vi fortfarande inte har tagit hand om våra 
emotioner eller behov. I detta läge riskerar vi att känslorna har begravts i 
vårt psyke och är än svårare att ta hand om. Dessutom har vi adderat 
känslor som är förknippade med att vi kanske har blivit överviktiga eller 
fått sämre hälsa på grund av vårt överätande. Motståndet kan då vara än 
större till att ta hand om de ursprungliga känslorna och lidandet. Vi kan 
se det i relation till små barn där vuxna försöker avleda det ledsna barnet 
istället för att stötta dem i deras ledsenhet. Genom att avleda barnet 
säger vi egentligen att det inte är okey att vara ledsen. Om vi istället sät-
ter oss ned med barnet och omfamnar ledsenheten lugnar sig ofta barnet 
fortare eller ger oss ledtrådar om orsaken till ledsenheten. Inte konstigt 
att vi senare i livet rusar på framåt i jakten efter karriär och pengar, som 
förvisso inte gör oss hela men som ger oss möjlighet att distansera oss 
exempelvis genom underhållning eller resor till fjärran länder. Allt för att 
undvika att se orsakerna till ojämlikhet, racism, svält, hemlöshet eller mil-
jökatastrofer för att nämna något som kan väcka svåra känslor som ån-
gest, vanmakt eller frustration. Att för-bjuda tiggeri handlar det om med-
känsla för tiggarna eller handlar det om att vi vill slippa möta de känslor 
som väcks när vi möter tiggare.  Vi behöver förstå att vår kulturs mot-
stånd mot att möta obehag eller lidande och uppdelning av kropp och 
själ har resulterat i än mer omfattande lidande. Att skuldbelägga någon 
är inte avsikten här utan bara förmedla att det är en del i vår socialisering-
sprocess. Men vi kan skapa jämvikt och balans ifall vi förstår att oläkta 
trauman har en effekt på hela vårt samhälle på alla nivåer.

Att förstå trauman är extra viktigt om vi vill förstå känslor som raseri, fört-
vivlan och ångest. Dessa känslor tenderar att väckas när någon distan-
serat sig från trauma. Hur vi definierar trauman är högst individuellt allt 
ifrån förlust av närstående, utsatthet för våld, svåra uppväxtförhållanden 
till att bevittna någon annans trauma. Det kan vara ett resultat av att vara 
ett krigsoffer eller ett resultat av övergrepp, naturkatastrofer, folkmord el-
ler en olycka. För att ta reda på om du har obearbetade trauman un-
dersöker du om du kan möta alla olika känslor hos dig själv utan att disso-
ciera. Dissociation uppstår när vi överväldigas av intryck som är för svåra 
att hantera. Det innebär att vi håller upplevelser känslor och handlingar 
skilda från vårt medvetande med syfte att minska ångesten. Det kan leda 
till att den som dissocierar har svårt att förstå situationen eller att den inte 
minns händelser eller känslor som händelsen väckt. Om vi möter per-
soner som lider av olika trauman med emotionell empati finns risken att vi 
som professionella drabbas av ställföreträdande traumatisering ,vilket vi 
kommer gå in på närmare i nästa kapitel. Där kommer vi även gå in på 
empatitrötthet och medkänsla. Värt att nämna redan här är att det är lät-
tare att motivera en handling utan medkänsla om vi använder intellektet 
för att argumentera. Om vi istället utgår från emotionell empati blir det 
svårare att distansera sig och inte handla utifrån medkänsla. 

Djuren som inte anses ha samma intellektuella förmåga som oss männi-
skor har dock visat sig ha förmåga till både empati och medkänsla. Till 
och med för andra arter även om det får konsekvenser för dem själva. 
Här behöver vi människor förändra vår syn på djuren genom att sluta ob-
jektifiera dem. För när vi ser djuren som objekt påverkar det vår förmåga 
till empati och medkänsla för dem. Här behöver vi människor i större ut-
sträckning ifrågasätta våra behov av att inverka på djurens möjligheter till 
ett liv i sin livsmiljö. Att vi istället uppskattar, accepterar och respekterar 
djuren för vad de är och inte för vad vi vill att de ska vara för oss. Vi 
behöver låta djuren bara vara istället för att dra in dem i vår prestationsin-
riktade tillvaro som har en tendens att förhålla sig till att det finns ett rätt 
eller fel sätt att leva. Vi behöver snarare lära oss av djuren och sakta ner 
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för att upptäcka vad vi känner och därigenom få kontakt med djurens 
känslor.

Vi behöver lyssna på våra egna känslor och behov för att kunna skilja på 
våra och djurens. Min erfarenhet är att ju bättre självkännedom vi har de-
sto lättare för oss att skilja på vad som är mina egna känslor och någon 
annans. Dessutom får jag en större färgpalett med känslornas olika nyan-
ser. För rädsla kan stå för så många olika behov precis som glädje kan 
ha så många olika orsaker. Om vi tar hunden som exempel kan den 
morra för att den är rädd lika väl som den kan morra för att den vill ge sig 
själv lite mer utrymme, ja helt enkelt vill tala om att den inte gillar det som 
sker. Vi människor möter ofta det med en tillrättavisning, vilket gör att hun-
den betraktar oss som opålitliga då vi inte bryr oss om vad den säger. 
Känner ni igen tankarna innan om barnet som visade ledsenhet där vi 
kanske inte tillrättavisade barnet men försökte avleda barnet. Vi skickar 
ut signalen att det inte är okey att sätta gränser för sin integritet och att 
vissa känslouttryck inte är önskade. Vi genomför mentaltester på hundar 
där vi utsätter dem för rädsla, något som är långt ifrån empatiskt, och 
dessvärre inte något som ger oss en objektiv bild. Man kan fråga sig vad 
det är för behov vi får tillgodosedda genom dessa tester som dess-utom 
kan manipuleras genom att hundarna tränas inför dem. 

Hur skulle vi känna om vi människor behövde gå igenom ett mental-
test innan vi fick skaffa barn? Vi vet från historien att Sverige gjort 
sig skyldig till ofrivillig sterilisering av personer som kallades “sin-
nesslöa”. Kan inte tänka mig att vi egentligen vill behandla djuren på 
något annat sätt än vi själva vill bli behandlade. Men vi behöver ge 
utrymme för självreflektion och vi kan behöva omvärdera vissa val vi 
har gjort i förhållande till djuren. Har våra val mött etiska och moral-
iska värderingar som innebär att vi visar samma respekt för allt liv på 
jorden? Vi kan behöva stanna upp och låta hjärtats röst få mer plats 
genom exempelvis mindfulnessövningar. Varför inte göra en livslinje 
där du funderar över vad varje djur du har mött har lärt dig om dig 

själv. Vilka känslor och behov, vare sig det handlar om tillgodosedda 
eller inte tillgodosedda, hos dig själv blev uppmärksammade genom 
dessa möten i livet? Det kan öppna upp för en genuin tacksamhet 
och respekt gentemot de djurindivider vi mött genom livet. Framöver 
kan det skapa utrymme för en mer känslomässigt medveten interak-
tion mellan dig som människa och dina vänner djuren. Där ingredien-
ser som tålamod, acceptans, respekt, vänlighet får utrymme tillsam-
mans med en öppenhet för att vara förlåtande både mot sig själv 
och djuret ifråga. Tänk om grunden för all interaktion byggde på 
emotionell empati och genuin medkänsla då skulle många djur 
besparas lidande i större omfattning än idag. 
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Om vi dessutom kunde sluta att betrakta djuren utifrån antropocentriska 
projektioner skulle det bespara djuren lidande. För enligt antropocentrism 
så har människan rätt att nyttja djuren som förväntas stå till människans 
förfogande. Här är min önskan att vi ska ifrågasätta människans idéer om 
dominans och hierarki samt vårt behov av kontroll. För om vi i interak-
tionen med hästen tar utgångspunkt i vilken respons människan vill ha 
från hästen så skapar det ett starkt incitament för reaktivt beteende hos 
hästen. En annan väg skulle kunna vara att hästen och människan kan 
utveckla en relation i dialog med varandra. Detta genom att dela upplevel-
sen med hjälp av emotionell empati; att försöka förstå hur hästen up-
plever situationen. Ett avståndstagande från behaviorismen som tar sin 
utgångspunkt i orsak och verkan där istället hästen ges mental kapacitet, 
emotioner och intentioner som vi inte alltid kan veta vad de påverkas av. 
Att istället se hästar som subjekt där vi erkänner att människor och djur 
snarare är sammankopplade och beroende av varandra i likhet med hur 
vi förstår det ekologiska systemet. Detta synsätt lyfter fram an-svaret för 
att upprätthålla balansen mellan människan och djuren där människans 
överlägsenhet och rätt att utnyttja och dominera ifrågasätts. En väg mot 
en mer hållbar modell där förlåtelse är en nyckelfaktor för att kunna läka 
de emotionella och mentala sår som vår tidigare interaktion har lett fram 
till. 

För den träning vi utsätter hästar för vare sig vi ägnar oss åt dressyr, 
hoppning, körning, fälttävlan, trav, galopp, westernridning eller långdis-
tans för att nämna några är inte de aktiviteter hästen själv skulle välja om 
de fick chansen. Visst kan fölet göra piruetter och galopp-ombyten och 
visst springer hästar ikapp med varandra men det är inte detsamma som 
den intensiva träning som vi ofta utsätter våra hästar för i pass på 40-60 
minuter. När vi börjar betrakta hästen med emotionell empati och med-
känsla börjar vi i regel se tecken på obehag. För vi kan hävda att vi har 
en bra dialog med våra hästar genom erfarenheter av ögonblick som kan 
definieras med flow. Men när vi genuint känner in vad hästen förmedlar 
utifrån emotionell empati kan vi behöva omvärdera vår kommunikation. 

För sällan ges hästen utrymme att förmedla att den har mjölksyra eller att 
sadeln är dåligt anpassad. Handen på hjärtat det finns mycket som häs-
ten kan fara illa av, exempelvis dåligt anpassad utrustning som bett eller 
för hårt åtdragna nosremmar. De påverkas negativt om vi är i fysisk såväl 
som mental obalans. Det kan mycket väl hända att vår emotionella status 
eller en omgivning som leder till stress har en inverkan på hästen som 
kan leda till magsår eller rent av kolik. För att inte tala om vilket lidande vi 
människor kan orsaka genom att använda sporrar eller vara för hårda på 
handen. För att komma till insikt med att vi kan behöva förändra vårt ager-
ande gentemot hästen behöver vi börja med att behandla oss själva bät-
tre. Vi behöver ha medkänsla med oss själva, vilket vi kommer fördjupa 
oss mer om i nästa kapitel. Där kommer vi även ägna oss åt den inre röst 
vi har som kan ställa till det för oss både i relation till oss själva men även 
i förhållande till vår relation till hästarna. Vi behöver jobba med vår inre 
röst så att den blir mer förstående, förlåtande, accepterande, generös, 
tolerant, icke-värderande och medkännande. Det handlar inte om att bli 
mer egoistisk eller narcissistisk utan bli mer medveten om egna känslor, 
behov och önskemål. När vi uppmärksammar våra egna behov ökar san-
nolikheten att vi även tar in hästens behov. För vi kan inte påstå att vi 
älskar vår häst samtidigt som vi avstår från att tolka hästens motstånd 
som en möjlighet att hästen lider av smärtor. 

Om vi väljer att pressa häs ten när den visar motstånd behöver vi fråga 
oss om det finns förklaringar i vår egna livserfarenhet. För kanske är det 
vår emotionella ryggsäck som vi har med oss i stallet, ridhuset eller pa-
docken. Vilka behov hos oss själva blundar vi för som gör att vi även 
blundar för liknande behov hos hästen? Kanske döljer sig fysisk, emo-
tionell eller psykologisk smärta hos oss själva, vilken vi skulle behöva 
möta med självmedkänsla. För vi får inte glömma bort att vi inte kan ljuga 
för hästen, den känner vår smärta och de känslor som vi kanske försöker 
dölja för både omgivningen och oss själva. Det finns alltid en risk att den 
speglar våra känslor och att deras agerande är ett resultat av de känslor 
som vi inte vill kännas vid. Om vi bestraffar hästen för ett beteende som 
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kommer av våra känslor kan ni själva förstå hur svårt det blir för hästen 
att förstå vårt agerande.

Vi har mycket gemensamt med hästarna både rent fysiologiskt men även 
mentalt och känslomässigt. Både hästar och människor får förhöjda 
nivåer av stresshormonet cortisol ifall vi utsätts för stressfulla situationer. 
Frekvent frisättning av cortisol kan påverka hästens matsmältning, im-
mun- och kardiovaskulära system samt orsaka magsår, diarré och kolik. 
Om hästen bär mer än 25% av sin kroppsvikt kan det orsaka ömhet i 
musklerna samt stress för hästen. Genom spegel neuroner kan hästen 
observera vårt beteende och våra känslor vilka sannolikt speglas tillbaka 
vare sig det rör sig om känslor eller beteende av positiv eller negativ art. 
Så om vi förstår vilken inverkan våra destruktiva känslor har på hästen är 
det inte osannolikt att vi behöver överväga om en del destruktiva beteen-
den hos hästen kan härledas till oss själva genom effekten av spegel-
neuronerna. Om vi är irriterade eller stressade så inverkar det på vår om-
givning såväl på de tvåbenta som dem fyrbenta. Hästens beteende och 

känslor anpassas till det förhållande att de är ett flyktdjur, vilket gör att 
deras reaktion kan exalerera och i sin tur “smitta” tillbaka på oss genom 
våra spegelneuroner. Dessvärre är en stor del av hästnäringen driven av 
mer narcissistiska egon och behov av framgång. För att kunna vara verk-
sam som tränare behöver du kunna visa upp goda resultat på tävlingsba-
norna. Systemet är som uppbyggt för att hästarna såväl ryttare eller kus-
kar ska pressa sig själva och hästarna lite för långt. Vi kan även bli bero-
ende av den adrenalinrusch som skapas i tävlingssammanhang. Här blir 
det av vikt att fråga sig vad det är som gör att du väljer att tävla, vilka be-
hov hos dig själv blir tillgodosedda. Handlar det om att få adrenalin-
ruschen eller handlar det om ett behov av bekräftelse på att du och din 
häst har utvecklats? Ja fråga dig gärna hur det kommer sig att du har 
häst överhuvudtaget. För vad är det för behov hästen är tänkt att fylla?

Många som tävlar verkar inte heller få nog utan det tenderar att vara ett 
hål som är omöjligt att fylla, kanske för att vi söker det vi behöver utanför 
oss själva. Om så är fallet behöver du bli uppmärksam på att lycka bara 
går att finna genom att börja älska dig själv villkorslöst eller som vi kom-
mer in på i nästa kapitel ägnar dig åt självmedkänsla. Kanske tänker du 
nu att du har din häst för att du vill överösa den med kärlek. Att det inte 
alls handlar om att vinna rosetter eller framgång. Men även om du upp-
ger att du vill ta hand om hästen och ge den ett gott hem med villkorslös 
kärlek behöver du ändå reflektera över frågan ifall det inte är du själv 
som först och främst är i behov av villkorslös kärlek. För allt du tänker om 
din häst kan vara värt att reflektera över om det kanske snarare handlar 
om känslor, behov och önskemål hos dig själv. Kan hästen vara en reflek-
tion av dig genom projektion? För om du uppfyller dina egna behov och 
önskemål kanske du upptäcker att du inte behöver något från hästen 
utan är nöjd med att bara vara i dess närhet. Att hänga tillsammans i ha-
gen eller gå på promenad tillsammans där hästen likaväl som du bestäm-
mer riktning och tempo.                                      
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Hästar precis som människor kan ha upplevt trauman sen tidigare. Det 
kan resultera i att de är än mer lyhörda för våra problem. Betydligt mer än 
hästar som inte är traumatiserade. Det kan betyda att vi behöver möta 
dessa hästar, precis som traumatiserade människor, med lågaffektivt 
bemötande. Att inte överreagera på hästens beteenden och låta våra 
känslor ta överhanden. Här behöver vi vara snabba med att lista ut vilka 
känslor som är våra egna och vilka som är hästens. Det betyder att vi kan 
ha stor nytta av att ha arbetat mycket med oss själva. Att vi har bra 
självkännedom och har tränat upp vår förmåga att läsa av våra egna 
känslor, behov och önskemål. Det ger oss utrymme att snabbare hindra 
att våra känslor smittar varandra genom spegelneuronerna och att situa-
tionen trappas upp.

Nu är det inte bara vår känslostämning som smittar utan våra spegelneu-
roner triggas även av andras beteenden. Våra känslor följs exempelvis åt 
av olika ansiktsutryck, vilket gör att vi visuellt kan se känslolägen hos 
dem vi möter. Vi vet dessutom att barn som aldrig har träffat hundar kan 
urskilja om en hund är rädd eller arg bara genom att se deras ansiktsu-
tryck. Vidare kan hästar läsa av ansiktsutryck hos oss människor och på 
så vis förstå vår känslostämning. Om vi möter någon irriterat, vare sig det 
rör sig om vårt beteende genom att kanske knuffar till någon eller att vi 
avslöjas via ansiktsutryck så smittar det den andra personen som i sin tur 
riskerar att smitta andra med denna irritation. Så det kan bli en dominoef-
fekt, vilket gör att en irriterad person kan få väldigt många personer att 
känna sig irriterade. Samma sak om vi är glada och möter människor att 
vår glädje smittar. Den person som har mest makt är den som sätter 
tonen och vi är sällan medvetna om när vi har blivit smittade. Det är som 
ett virus och dessvärre är de känslor som vi ofta kallar negativa mer smitt-
samma och vissa av oss mer motagliga för emotionell smitta. Så vi kan 
behöva trippla lugnet för att kompensera för oro. 
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Att förändring väcker motstånd har vi varit inne på tidigare. En an-
ledning, förutom att vi har behov av att anpassa oss till vad omgivnin-
gen skall tycka om oss, är att vi i regel är självkritiska. Vi har en inre 
röst som är snabb med att påminna oss om att vi nu tar ett varv till i 
samma fotspår. Här skulle vi behöva göra upp med våra behov av att 
vara duktiga och att inte alltid vara perfekta. Att visa oss sårbara och 
släppa behov av att få bekräftelse på att vi lyckas med det vi företar 
oss. Vi behöver med andra ord bli vår allra bästa vän, en relation till 
oss själva som bygger på tillit och omtanke till oss själva. Att visa kär-
lek till oss själva, här kallat självmedkänsla.                                                                                              

EMPATI, MEDKÄNSLA & 
SJÄLVMEDKÄNSLA

10



I människovårdande yrken där vi möter människor i svåra situationer  så 
utsätts vi för en känslomässig belastning. Det förutsätter att vi har 
förmåga till självmedkänsla för att ge oss utrymme för återhämtning. När 
vi människor möts förhåller vi oss till varandra men även till våra tidigare 
erfarenheter i form av exempelvis anknytningsrelationer. Om vi möts med 
tillit, empati och medkänsla samt självmedkänsla som grund ger mötet 
utrymme för kreativitet, spontanitet och lärande. Det förutsätter att vi möts 
som ömsesidiga subjekt. Att den vi möter kan gestalta sitt autentiska jag 
och den problematik som finns. Men det kan bli det rakt motsatta då vi 
påverkas av den andras känslor, exempelvis via projiceringar, vilket kan 
leda till empatitrötthet. De som tenderar att löpa störst risk för empatitröt-
thet är de som har en väl utvecklad förmåga till empati. Dessa personer 
är inte sällan högsensitiva personer. Empatitrötthet såväl som ställföre-
trädande traumati-sering uppstår när vi genom empati blir berörda av an-
dra människors livsöden. Om vi istället utgår från medkänsla kan vi förhin-
dra risken för utmattning. För till skillnad från empati som handlar om att 
med inlevelse förstå hur någon annan har det så handlar medkänsla om 
att vi genuint önskar att en annan människas lidande ska minskas eller 
upphöra. Uppkomsten av ställföreträdande traumatisering kan beskrivas 
som en process där den inre upplevelsen påverkas negativt genom att 
man faktiskt genuint lyssnar på en medmänniskas berättelse och tar in 
vad hen har varit med om (det hålls inte för osannolikt att de hästar vi 
möter kan drabbas av ställföreträdande traumatisering). De psykologiska 
behov som kan påverkas i sammanhanget är uppleveser av trygghet, til-
lit, egenvärde, intimitet och kontroll. Här kan förmågan att säga nej, reflek-
tionstid och utrymme för handledning bli avgörande för att inte empatitröt-
thet ska leda till utmattningssyndrom. Genom handledning finns det 
möjlighet att öka integrationen mellan det professionella och det person-
liga självet. Om bearbetning av upplevelsen att vara överväldigad av an-
dra människors lidande inte erbjuds kan utmattning uppstå. Som ett svar 
på den belastning och starka känslomässiga stress som finns i de män-
niskovårdande yrkena. Här spelar arbetsmiljön en avgörande roll för om 

vi kan undvika denna form av utmattning. Det är viktigt med rimlig arbets-
belastning, kontroll över sin arbetssituation, att bli sedd och adekvat 
belönad, en arbetsgemenskap, klara riktlinjer, stöd från ledningen och att 
arbetet känns meningsfullt samt utan värdekonflikter. 

I den era som vi har kommit att kalla New Public Management ser vi dock 
en hårdnande personalpolitik, minskad hänsyn till individen och minskad 
trygghet på arbetsplatsen. När vi i människovårdande yrken tvingas pro-
ducera tjänster som kolliderar med vår värdegrund ökar riskerna för ut-
mattningssyndrom. Risken är att professionella för att undvika utmattning 
förnekar den hjälpsökandes upplevelse, börjar tala med distans och käns-
lomässig kyla om de man är satt att hjälpa. Det ger utryck för empatibrist 
och att man överger sin klient. Att bara ställas inför valet att överge sin 
klients upplevelse är något som i sig kan leda till empatitrötthet. Så i 
vilken utsträckning vi kan upprätthålla förmågan till empati är både ett 
mått på hur professionella vi är men även en temperaturmätare på arbets-
miljön i den organisation vi arbetar i. 

Ibland behöver vi dock säga att det inte är vårt uppdrag, att det går 
utanför vår kompetens eller vad organisationen vi arbetar inom kan ge 
stöd för att genomföra. Vi behöver sätta gränser för oss själva för annars 
kan vi reagera med personlig frustration. Om vi har en arbetsgivare som 
inte möter sina arbetstagare med empati och medkänsla kan det bli förö-
dande. Det finns idag exempel på arbetsplatser där det råder en tystnad-
skultur. Dessvärre inte omöjligt att det leder till kränkande särbehandling. 
En tystnadskultur skapar extremt dåliga förutsättningar för att motverka 
empatitrötthet. För det som kan vara avgörande är en öppenhet för dia-
log med arbetskamrater eller ledning. Att det på ett individuellt plan finns 
utrymme för egenvård, reflektionsförmåga och återhämtningstid. Dessa 
förutsättningar kan bibehålla nyfikenheten och glädjen, kreativitet och 
lärande men kräver att vi känner oss trygga. En väg är medveten närvaro 
och att leva lite saktare för att ge oss tid att engagera oss i oss själva för 
att åter kunna engagera oss i andra. Att utveckla en medvetenhet om sig 
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själv, sina egna känslor och reaktioner, något som vi förknippar med mind-
fulness. Att acceptera det som är, som i sin tur förutsätter att vi lyssnar på 
oss själva. Inte försöker analysera eller förändra utan att bara ta in vilka 
känslor vi känner, vilka behov som är tillgodosedda respektive inte tillgo-
dosedda samt vilka önskemål vi möjligen har. Att i det sammanhanget ha 
någon annan som lyssnar kan vara av vikt.

Om vi tillåter oss att bli mer närvarande i stunden får vi tillgång till vår 
förmåga att registrera känslor på ett nyfiket och vänligt sätt. Genom att 
utveckla en större medvetenhet kring våra egna känslomässiga reak-
tioner ökar vi vår känslomässiga intelligens och vår förmåga att vara em-
patiska. Vi kan också säga att när vi har gått vilse är det bättre att stå 
stilla ett tag än att följa fel väg. Dessutom kan vi behöva sträva efter att 
utrycka tacksamhet, något som ökar möjligheterna till att vara positivt in-
ställd. Att undvika att analysera för mycket eller att grubbla som vi kanske 
snarare skulle kalla det i dagligt tal. Att inte jämföra oss med andra utan 
möta oss med självmedkänsla. Förlåta våra egna tillkortakommanden, vil-
ket skapar utrymme för att förlåta andras tillkortakommanden. För med-
känsla kan fungera som ett slags vaccin mot empatitrötthet. För bero-
ende på om vi känner empati eller medkänsla aktiveras olika delar i vår 
hjärna. När vi känner empati för någon som far illa så aktiveras delar av 
vår hjärna som indikerar smärta. Förutsatt att det rör sig om en person 
som vi anser tillhöra vår inre krets exempelvis närstående eller arbetskam-
rat. Om det istället rör sig om medkänsla så sträcker den sig längre än 
för dem som står oss nära. Forskning har även visat att vid medkänsla ak-
tiveras den del av hjärnan som har med positiv belöning att göra. Med-
känsla väcker värme och omtanke ungefär som en mor kan känna för sitt 
barn. Empati kan liknas med medlidande. Att vi känner med någon an-
nan medan medkänsla inriktar sig på att minska lidande genom omsorg. 
Medkänsla till skillnad från empati behöver inte vara slitsamt utan ge lika 
mycket energi som du ger.  Det kan leda till en positiv effekt i män-
niskovårdande yrken nämligen det som ibland kallar medkänsletillfreds-

ställelse, som kommer av upplevelsen att vi är till nytta för andra. Att vi 
faktiskt hjälper de vi möter bara genom att vi lyssnar genuint.

Genom den här boken kanske du upptäcker sidor hos dig själv som du 
är mindre stolt över. Det är då viktigt att du är snäll mot dig själv och visar 
dig själv acceptans. Låt inte självkritikern ta över och fastna inte i skam 
och skuldkänslor, lika lite som du ska undvika smärtsamma känslor. 
Dessa känslor ger dig ledtrådar om behov som inte är tillgodosedda. Du 
behöver då ge dig själv omtanke och plåstra om såren. Lär av hästen 
som vi upplever som förlåtande och som inte skvallrar. Vi ska inte reson-
era med oss själva med logiska argument utan bejaka de känslor vi kän-
ner och vilka behov som inte är tillgodosedda. Vår självkritiker behöver 
mötas med omtanke och kärlek med andra ord självmedkänsla. Att reflek-
tera över vårt eget beteende, vilket är självkritikerns uppgift, för att vi ska 
undvika att göra samma misstag igen, är nödvändig. Men istället för att 
inleda en debatt med den inre kritikern, med andra ord gå i försvar, kan vi 
bemöta den inre kritikern med förståelse. Det gör ont när vi begår mis-
stag eller kommer till insikt med att vi misslyckas med det vi har föresatt 
oss. För att inte tala om hur ont det kan göra när man inser att man inte 
levt upp till föreställningar man har om sig själv. Exempelvis när vi inser 
att vi inte empatiskt lyssnar till våra bästa vänner hästarna. När det 
snarare visar sig att vi medvetet eller omedvetet låtit mer narcissistiska 
behov av bekräftelse stå i förgrunden. Ja kanske rent av inser att vi i vår 
iver att hjälpa andra haft en drivkraft som handlar om att få bekräftelse 
och uppfylla egna behov snarare än att minska den andres lidande. Eller 
rent av undviker att ta hand om oss själva genom att vi först och främst 
tar hand om andras behov. Det går inte att leva ett smärtfritt liv och ju mer 
vi försöker motarbeta smärtan desto värre blir den. Det betyder att de 
gånger vi går i för-svar så förlänger vi bara smärtan. Det är bättre att 
möta smärtan istället för att argumentera, som annars bara riskerar att 
leda dig bort från det som gör ont. Det gäller snarare att komma till insikt 
med misstagen vi har gjort. Bli den goda vän till dig själv som vi så ofta 
upplever att hästen är för oss. För hästen erbjuder oss en möjlighet att 
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möta oss själva med de känslor, behov och önskemål vi har. Tillsammans 
med hästen blir skillnaden mellan dig som professionell och den du 
möter mindre. Det blir inte fullt lika möjligt att dölja egna känslor och be-
hov vare sig för den professionella eller den brukare som är aktuell. Här 
är det av vikt att låta hästen spegla oss med den medkänsla som vi så 
ofta upplever att den möter oss med. Att ge utrymme för hästen att även 
spegla dig själv som professionell för att få ledtrådar om det lidande du 
kanske behöver möta med självmedkänsla. 

Genom att träna dig på att ha medkänsla med dig själv kommer du san-
nolikt ge din inre kritiker något mindre utrymme. En väg kan vara att leva 
lite långsammare. Att vare mer här och nu som vi oftast är när vi är med 
hästarna. För precis som vi behöver vara här och nu tillsammans med 
hästen för att förstå, genom emotionell empati, vad hästen vill och 
behöver så behöver vi bemöta oss själva på samma sätt. Att möta oss 
själva med genuin nyfikenhet, att låta våra känslor ta plats så vi ger oss 
erfarenhet av att känna våra känslor, även dem som inte alltid är socialt 
accepterade. Visa dina känslor acceptans, vilket är en del av mindful-
ness. Tänk att erfarenheten av att känna frustration, rädsla, ångest för att 
ta några exempel kommer hjälpa dig att vara emotionellt empatisk med 
andra. För om du tar dig tid att känna in dina känslor som är ledtrådar till 
dina behov kan du också förstå vilka önskemål du egentligen vill sträva 
efter att uppnå. Genom att ta dig tid att känna efter och inse hur svårt det 
kan vara att snabbt ta reda på vilka behov det är som inte är tillgodos-
edda blir du även ödmjuk. Du skapar utrymme att bli än mer empatisk 
och medkännande, med andra så väl som mot dig själv. Därmed öppnas 
upp för det som vi här kallar självmedkänsla.

En av grundbultarna för att uppnå medkänsla för andra är att först kunna 
känna medkänsla med sig själv. Andra ingredienser som behövs för att 
uppnå medkänsla är att vara emotionellt medvetet närvarande, 
förlåtande, ärlig, lugn, tålmodig, generös och ha tydliga intentioner samt 
att våga visa sig sårbar. För att uppnå medkänsla kan vi behöva släppa 
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taget om målet att uppnå medkänsla. För annars är risken att vi uppnår 
uppgiftsorienterad medkänsla som är själv-centrerad. Medkänslan vi ta-
lar om här är snarare alturistisk. Sen kan vi dela upp medkänsla i den 
som vi har med andra, förmåga att ta emot medkänsla från andra och 
sist men inte minst självmedkänsla. Det som hindrar oss från att ta emot 
medkänsla från andra eller oss själva är försvar, projektioner eller vår inre 
kritiker. Vi kan träna vår förmåga till medkänsla genom att engagera oss i 
vår rädsla för att exempelvis ta emot medkänsla. Rädsla gentemot med-
känsla för andra kan vara kopplat till rädsla för närhet, skam eller skuld 
alternativt en överväldigande sorg över att ensamheten nu är över. Räd-
sla för att ge medkänsla till andra kan handla om att vi tvivlar på att den 
andre förtjänar vår omsorg eller att vi framstår som svaga alternativt att vi 
är rädda för att bli utnyttjade. Rädsla för att ha medkänsla för sig själv 
kan handla om att inte känna att man förtjänar medkänsla. Det kan även 
handla om att vi tror på att självkritik hjälper oss till framgång. Självhat 
såväl som skam och skuldkänslor kan vara andra hinder. Sen kan hinder 
till medkänsla helt enkelt handla om att vi är   själviska eller giriga. Vägen 
till medkänsla kan vara smärtsam eftersom den involverar förståelse för 
att hat och ilska i regel har sina rötter i smärta. Bakom ilskan döljer sig 
ofta en mängd undanträngd sorg. Vi behöver distansera oss från 
hämdbegär och ilska. Istället behöver vi öppna upp för tolerans, empati 
och förlåtelse. Det kräver mental styrka och mod samt en stor mängd tåla-
mod och uthållighet. 

En byggsten i medkänsla är mindfulness som i sin tur betyder att vara 
medvetet närvarande och att acceptera det som är utan att värdera eller 
vara reaktiv. Vi behöver knyta an till våra känslor och de behov som döljer 
sig bakom våra känslor. Non-violent communication kan bidra till att vi 
kommer i kontakt med både våra egna och andras känslor och behov. Så 
vi kan se filosofin i Non-violent communication som en slags träning i 
medkänsla. En filosofi som Rosenberg utarbetade för att kunna möta de 
som kunde uppfattas som terapiresistenta. Här kan hästen bidra genom 
att den skapar utrymme för oss att vara ärliga med vad vi känner. Vad 

säger vi med vårt beteende och är vår inre värld kongurent med vår yttre 
beteende? I forskningen om hästunderstött socialt arbete benämns det 
som att vara autentisk. Det faktum att vi inte kan veta 100% säkert vem 
eller vad som inverkar på hästen gör oss ödmjuka. Vi kan endast ställa 
upp potentiella hypoteser som vi kan behöva ompröva. När vi inte vet säk-
ert vem som orsakar hästens respons undviker vi att väcka den inre kritik-
ern och därmed även försvar. Men vi behöver visa hästen omtanke utifrån 
emotionell empati, vilket skapar utrymme för tillit som är en annan viktig 
byggsten för medkänsla. Hästen upplevs som icke-värderande något 
som också skapar utrymme för medkänsla. Vår inre kritiker kan tystna när 
vi inte känner oss bedömda utan accepterade av hästen. Vi uppfattar häs-
ten som genuint nyfiken, vilket kan uppfattas som en form av genorositet 
nog så viktigt för att skapa förutsättningar för medkänsla. Den lyssnar 
med sin fulla uppmärksamhet utan att fördömma och accepterar oss för 
den vi är i stunden. Då hästen responderar på våra känslor bidrar det till 
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att vi blir mer medvetna om dessa. I respekt för hästen eller på grund av 
empati och omtanke om hästen, då vi vill undvika lidande för hästen, re-
glerar vi våra känslor. Samma process går vi igenom för att uppnå med-
känsla. Det handlar om att uppnå en känslighet för lidande hos sig själv 
och andra med en önskan om att lindra eller förebygga lidandet. Att 
öppna sitt hjärta för det som finns i stunden och även vara öppen för nya 
perspektiv och förhållningssätt.  Med andra ord mindfulness, som är en 
speciell form av uppmärksamhet som endast kan uppstå när vi öppnar 
upp för vår genuina upplevelse utan förutfattade meningar eller förutbe-
stämda känslotillstånd.                

Att ha medkänsla innebär inte att vara naiv utan snarare vara vis nog att 
förstå att lidande är en naturlig del av våra liv. Vi må önska att alla ska 
uppnå lycka men vara ödmjuka i insikten om att vägen kan vara både 
gropig och svår. Det gäller att kunna släppa taget om andra eller om ma-
teriella ting för den delen. Att inse att fiender och ovänner tar mer energi 
av oss än om vi väljer att förlåta och gå vidare. Ondska är en del av vår 
tillvaro, men det hjälper inte att tycka synd om vare sig oss själva eller 
någon annan. Istället bör vår önskan vara att alla ska kunna leva fritt från 
lidande och orskerna till lidande. Kan vi inte förhindra lidande ska vi åt-
minstone ha en önskan att inte själva skapa lidande. Medkänsla i han-
dling är relationell, ömsesidig och asymetrisk. Vi kan tala om medkänsla 
som har sin grund i biologiska förutsättningar såsom föräldrarskap eller 
familjeband. Det kan även handla om att vi har en gemenskap med en 
viss grupp. Inte heller ovanligt att vi känner medkänsla med andra som 
har genomgått liknande lidande som vi själva har gått igenom. Ibland kan 
vi känna medkänsla på grund av etiska skäl. Men den medkänsla som 
inbegriper alla växer snarare fram genom insikter att vi alla är ömsesidigt 
beroende av varandra och att alla levande varelser på vår jord har rätt att 
få vara lyckliga. Slutligen finns medkänsla som inte bygger på att det 
finns något som helst objekt för vår medkänsla utan där medkänsla är 
något som upptar ens innersta väsen och snarare handlar om ett sätt att 

vara. Ett icke-värderande förhållningssätt som inte är reaktivt eller fokus-
erar på ett önskat resultat. 

Medkänsla kan som vi nämt tidigare ses som ett vaccin mot empatitröt-
thet. För empati tenderar att resultera i att vi tar över någon annans li-
dande. Vi blir emotionellt överväldigade av någons smärta, vilket kan 
leda till stress och tillslut utmattning. Medkänsla däremot kan frigöra lugn 
och ro hormonet oxytocin, som i sin tur ökar förutsättningar för tillit och 
genorositet. Medkänsla kan reducera stresshormonet cortisol, något som 
kan påverka vårt immunsystem i postiv riktning. Studier visar att med-
känsla hjälper oss att uppleva positiva känslor trots att andra människor 
genomgår lidande. Till skillnad från empati så tenderar inte medkänsla att 
skapa resonans eller förstärkning av någon annans lidande. Genom 
förmågan att vara snäll mot sig själv, visa acceptans utan att värdera sin 
egen förmåga. Att kunna bidra eller värdera utifall man själv bär någon 
skuld till lidandet skapas utrymme för emotionell styrka och mot-
ståndskraft. Det gör att vi kan återhämta oss snabbare och undvika 
självcentrering. Att istället erkänna och förlåta våra egna tillkortakomman-
den för att kunna möta både oss själva och andra med omtanke och re-
spekt. Insikten om att vi alla har brister och begår misstag är avgörande 
för att kunna känna medkänsla fullt ut. Det ger även utrymme för 
självmedkänsla som är en förutsättning för att känna medkänsla för an-
dra. 

Självmedkänsla kan leda till mindre ångest, depression och självkritik. 
Det i sin tur kan reducera stressnivåer och ge förbättrade förutsättningar 
för att reglera emotioner. Vi kan inte tolka det som att de emotioner vi re-
glerar nödvändigtvis är negativa. Vi bör istället se dem som gåvor som är 
giltiga och viktiga för oss. Självmedkänsla innebär inte att vi utvärderar 
oss själva, vilket annars är en aktivitet som kan ha kopplingar till vår 
självbild eller självkänsla. Självmedkänsla har visat sig ha betydelse för 
huruvida vi känner oss lyckliga, är nöjda med våra liv eller om vi är opti-
mistiska, nyfikna, entusiastiska och inspirerade. Vi kan säga att självmed-
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känsla handlar om vår relation till oss själva. Att vi uppmärksammar våra 
egna behov och att vi är snälla mot oss själva. Samtidigt som vi delar in-
sikten om att vi alla är ömtåliga och långt i från perfekta. Om vår förmåga 
till medkänsla till oss själva är låg är risken stor att vi går i försvar. Att posi-
tiv feedback kopplas till vår egna personlighet  och negativ till omstän-
digheter vi inte kan rå över. En väl utvecklad förmåga till självmedkänsla 
däremot brukar vara förenlig med att det är lika sannolikt att vi kopplar 
positiv som negativ feedback till vår personlighet. Att vi inte nödvändigt-
vis behöver förklara negativ feedback med omständigheter vi inte rår 
över. En person med god förmåga till själv-medkänsla blir sällan påkom-
men med att ta på sig offerrollen. Istället kännetecknas denna person 
med nyfikenhet och motivation till att lära sig nya förmågor. Samtidigt 
som misstag ses som en del av läroprocessen. Att begå misstag är inget 
som påverka ens eget värde om man har god förmåga till självmed-
känsla. Dessa personer blir inte stressade eller frustrerade när de inte 
når sina uppsatta mål. De kommer mer sannolikt att försöka igen trots 
misslyckanden. Det ger goda förutsättningar att göra förändringar i livet. 
Inte för att de inte duger som de är utan för att de bryr sig om sig själva. 
De har som drivkraft att må bra och vara lyckliga. En person med god 
själv-medkänsla kommer mer sannolikt att erkänna sina misstag och be 
om ursäkt för dem om de orsakat lidande för någon annan. De som visar 
sig ha svårt för självmedkänsla kommer ofta från dysfunktionella familjer 
eller har haft föräldrar som har förhållit sig mycket kritiska till dem. Det 
kan även röra sig om personer som har otrygga anknytningsmönster. De 
är inte ovanligt att dessa personer reagerar med att vilja slåss eller fly, 
där känslor som ilska och rädsla driver på. Sen kan det även handla om 
känslor av skam och skuld alternativt stolthet som gör att förmågor och 
motivation till självmedkänsla reduceras. Att uppleva för mycket känslor 
eller att inte ha kontakt med sina känslor kan vara lika stora orsaker till 
oförmåga till själv-medkänsla. Det krävs emotionell balans där mindful-
ness, emotionell medvetenhet och reglering är nyckelfaktorer precis som 
i hästunderstött socialt arbete. 

Det har även visat sig i min forskning att hästunderstött socialt arbete kan 
bidra till att den inre kritikern tystnar om inte annat stundtals. Det är av 
vikt då självkritik motverkar motivation medan självmedkänsla främjar mo-
tivation. Så ofta handlar det om att släppa taget om motstånd till förän-
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dring. Det kräver nyfikenhet även om vi upplever något som obehagligt. 
Att vi har tålamod och låter våra känslor komma och gå samt ser dem 
som gåvor till oss. När vi behöver ta hand om någon som utsätts för li-
dande av någon form så behöver merparten av vår uppmärksamhet rik-
tas som medkänsla till oss själva då vi känner emotionell empatisk 
smärta när vi upplever den andras lidande.

“For someone to develop genuine compassion towards others, first he or she must 
have a basis upon which to cultivate compassion, and that basis is the ability to con-
nect to one´s own feelings and to care for onés own welfare. Caring for others re-
quires caring for oneself.” (Tenzin Gyatso the 14 th Dalai Lama) 

Ett sätt att öva sin självmedkänsla kan vara genom att skriva ett vänligt 
brev till sig själv där du stöttar dig i en fråga/förändring eller svår upplev-
else. Det gäller att vara vara medvetet närvarande i stunden och låta 
känslor få ta plats för att kunna utforska behoven samt önskemålen du 
har inom dig. Om du inte vill skriva ett vänligt brev till dig själv kan du helt 
enkelt välja att svara an på din fråga eller svåra upplevelse med att unna 
dig ett varmt bad eller unna dig en varm kopp te. Att svara an på dig 
själv på ett tillgivet och tröstande sätt som en god anknytningsperson 
skulle göra. Meditera är sällan fel och det kan du enkelt göra genom att 
sätta dig bekvämt och fokusera på din andning. Undvik att ligga ner då 
risken är att du somnar. Varje gång du tänker på något annat, som exem-
pelvis vad du ska laga till middag, är du förstående och bara skiftar fokus 
igen till din egen andning. Lägg gärna handen på ditt hjärta och säg; - låt 
mig vara snäll mot mig själv, -låt mig ge mig själv medkänsla som jag 
behöver, - låt mig vara stark och trygg eller förlåtande. Det kan vara värt 
att reflektera över vilken inre röst man brukar ha när något går fel. Vilken 
metod du väljer baseras på vilken som engagerar dig. Den bör passa 
dina behov och vara lätt att använda för dig. Det viktiga är att den erbju-
der ögonblick av tröst och välbefinnande. Att säga till sig själv att man 
önskar att få vara trygg och fridfull samt snäll mot sig själv där man ac-
ceptera sig själv som man är, vilket  kan vara nog så värdefullt. 

En meditationsövning kan bestå av följande; 

- Inled med en mindfulnessövning där du gör dig medveten om din egna 
andning. Avbryt dig själv om tankar svävar iväg på något annat. 

- Rikta medkänsla till någon närstående. 

- Kom sedan i kontakt med dina egna känslor och behov samt relatera till 
dem med medkänsla. Här gäller det att acceptera sig själv och vara 
icke-värderande med andra ord tysta den inre kritikern. 

- Därefter riktar du medkänsla till någon som inte är närstående. Du 
välkomnar tanken att vi delar verklighet med så många och intar andras 
perspektiv. Du är öppen för insikten att vi är ömsesidigt beroende av 
varandra. 

- Avslutningsvis riktar du medkänsla till alla både närstående, dig själv, 
någon person vem som exempelvis någon som har begått något brott 
eller på annat sätt är svår att känna medkänsla för. Precis som vi själva 
önskar uppnå lycka och övervinna lidande så för-tjänar alla andra lycka 
och frihet från lidande. 
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Därefter utövar du medkänsla aktivt både genom att ta emot medkänsla 
från andra och ge medkänsla till andra.  Att påminna dig om att det hand-
lar om att befria både dig själv och andra från lidanden och åtminstone 
inte skapa utrymme för mer lidande. Det kan vara värdefullt att känna 
efter vad som sker med dig själv och vilka emotionella ledtrådar du får 
genom röstläge och kroppsspråk. Att vara medvetet närvarande både 
med vad som sker hos dig själv och den du riktar din medkänsla mot. 
Dra inte för snabba slutsatser utan fråga dig själv vad som verkligen är till 
nytta för att minska lidande alternativt undvika mer lidande. Så för att 
uppnå medkänsla behöver vi släppa taget om den så vanliga 
självcentreringen som vi ägnar oss åt vare sig vi är medvetna om den el-
ler inte. Vår lycka kan inte förverkligas av andra lika lite som vi kan skylla 
på någon annan för att vi är olyckliga. Lycka är snarare en livstil, ett sätt 
att förhålla sig till livet. Hur vi väljer att svara an på livet avgör om vi kän-
ner oss lyckliga eller inte. Det avgörande är att ha ett fridfullt sinne. 

 

“All the joy the world contains has come through wishing happiness for 
others. All the misery the world contains come through wanting pleasure 
for oneself.”  

För att sammanfatta finns det gemensamma nämnare mellan ingredien-
serna för att uppnå medkänsla och essensen av hästunderstött socialt 
arbete. Hästen öppnar upp för möjligheten att vi stannar upp och blir 
emotionellt medvetna i stunden. Genom att vi upplever hästen som en 
förlåtande vän som inte värderar oss eller skvallrar samt accepterar oss 
för den vi är ges utrymme att vara ärlig istället för att projicera eller gå i 
försvar. Vår inre kritiker tystnar och vi vågar vara autentiska genom den 
medkänsla som vi upplever att hästen erbjuder. För att förstå och komma 
nära hästen behöver vi vara lugna, tålmodiga och tydliga med våra inten-
tioner samt lyssna genuint nyfiket utifrån emotionellt empati, som är vårt 
gemensamma språk med hästen. Då vi vill undvika lidande för hästen 
kan vi behöva reglera vår emotionella status. Medkänsla i sin tur innebär 
att vi behöver vara emotionellt närvarande och acceptera det som är utan 
att värdera och vara reaktiv. Vi behöver tilllåta oss att ha en subjektiv upp-
fattning och förstå att vi är ömsesidigt beroende för att uppnå medkänsla. 
Att våga visa sig sårbar och ha en omvårdande önskan samt ge utrymme 
för ömsesidig respekt. Dessutom vara förlåtande, tålmodig, tolerant, ärlig, 
generös och vara tydlig med sina avsikter samt förmå att reglera sina 
emotioner. Det förutsätter att vi får den inre kritikern att tystna och där-
med unviker att gå i försvar eller projicera våra behov och känslor på 
någon annan. Istället vara genuint nyfikna på våra känslor och behov vil-
ket Non-violent communication kan bidra med på ett verbalt plan och häs-
ten på ett ickeverbalt sätt. Vi ges utrymme att utforska, vara och leva för-
bundna med oss själva såväl som med omgivningen. En väg bort från 
själviskhet, girighet och ett självcentrerat liv där hjärtats röst får ta betyd-
ligt mer plats.       
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TACKSAMHET 
11



Livet behöver både dalgångar och 
toppar, vi behöver både misslyckas 
och lyckas. Det avgörande för oss är 
att det råder balans mellan motgång 
och medgång. 

Tack vare inspiration från Dalai Lama och 
filosfin bakom buddismen ser jag allt som 
sker i mitt liv som en gåva. Sinnes-
stämningen som infinner sig då är tacksam-
het, som är som ett vaccin mot  känslor likt 
avund, frustration, uppgivenhet och ångets 
för att nämna några exempel. Jag kopplar 
inte det som sker i livet till min egen insats. 
Med andra ord är det inte min förtjänst när 
jag lyckas lika lite som det är mitt fel när jag 
misslyckas. Min uppgift är snarare att ta lär-
dom av både motgångar och medgångar. En 
förutsättning är att vi är närvarande i nuet och 
accepterar saker som de visar sig för oss.        

Det som sker som kanske sårat oss behöver 
vi försonas med och se det som gåvor av vis-
dom. Livet har vid flera tillfällen tvingat mig 
att stanna upp, vilket är en förutsättning för 

att nå den stillhet som krävs för att känna 
tacksamhet. Andra förutsättningar har varit 
att släppa kontrollen och ha tillit till att det 
som kommer till mig i livet leder till något gott 
i slutänden. 

Tacksamhet hjälper oss att känna empati och 
glädjas över andras framgångar samt skapar 
goda förutsättningar för goda relationer. Vi 
som är tacksamma  tenderar att ta bättre 
hand om vår hälsa och upplever mindre värk 
och smärta, enligt forskningen. Tacksamhet 
leder till optimism och bättre sömn, två fak-
torer som kan boosta immunförsvaret.  Om vi 
visar tacksamhet kan vi även påverka om-
givningens motivation. Förbättrad självkänsla 
och förmåga att ta sig  igenom trauman i livet 
samt stresstålighet har ocjså kopplingar till 
tacksamhet.
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Om ett 
leende smit-
tar så låt oss 
le mycket, då 
ökar 
sannolikheten 
att vi kommer 
mötas av 
mängder av 
glädje precis 
som ringarna 
på vattnet 

Om jag ska nämna några saker som jag känner genuin tacksamhet för i 
denna bok så är det först och främst mina söner Benjamin och Casper. 
De har båda gjort mig till en bättre människa genom att de utmanat mina 
förgivettaganden. Alla de hästar jag mött genom livet allt ifrån 
ridskolehästarna på Nybro Ridklubb där snälla Telly och svårhanterliga 
Robin samt ponnyn Babina får stå i centrum till mina egna frieserhästar 
som började komma in i mitt liv strax innan 30-års åldern. Först ut snälla 
Marcel som kom till mig som unghäst direkt från Nederländerna. En häst 
som visade mig vägen hem när jag ridit vilse. Därefter Jorrit fan de 
Slachtedyk som stöttade mig genom en seperation och hjälpte mig att bli 
en enastående ensamstående mamma. Ypke som med sitt tålamod mötte 
alla olika studenter på kursen Hästunderstött socialt arbete, men som fick 
mig att inse att alla hästar har en gräns även de mest introverta. Flaming 
Star som på djupet fick mig att förstå att hästars känslor speglas i oss lika 
väl som att våra speglas i hästarna. Famke stoet som blev min fyrfota sys-
ter då hon upplevs som min tvillingsjäl. Hon om någon fick mig att inse att 
det här med att vara duktig inte ledde mig till inre lycka. Så kom hennes 
son Mynke som har en fantastiskt balans mellan att sätta gränser och vara 
omhändertagande. Precis som vi kan önska att bli bemötta av den bästa 
anknytningspersonen i våra liv. Som han har bidragit både privat och i 
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mitt arbete med hästunderstött socialt arbete. Sist men inte minst Charlotte fan 
de Butenmare som sannolikt slutar på en mankhöjd på hela 170 cm, ett sto 
som definitivt kan jämföras med att möta en vildhäst. Där får man inget gratis 
utan hon ställer krav på oss att möta henne med alla de behov en häst kan ha. 
Varje individ har burit med sig lärdomar viktiga för mig, även om jag inte alltid 
har kunnat se dem i stunden historiskt. Tidigare var jag mer fokuserad på fram-
tiden eller dåtiden snarare än att jag befann mig i nuet. Jag missade många 
budskap från mina fyrfota vänner hästarna, ja hundarna med för den delen. 
Retrospektivt har jag dock kunnat reflekterat över de fantastiska gåvor var och 
en har varit som har klivit in i mitt liv. Utan alla dessa möten hade denna bok 
inte kunnat skrivas. Andra som ska ha en eloge för att denna bok nu ser 
dagens ljus är så klart de jag studerade ihop med på Ridterapiutbildningen i 
Östersund. De forskare i Kanada som stöttade mig när motståndet inom 
akademin, min arbetsplats, var som störst mot mitt avhandlings-ämne. För att 
inte tala om alla de studenter, kursdeltagare som jag har haft äran att möta på 
de otaliga kurser som hållits under åren i hästunderstött socialt arbete. Utan er 
kunde valet att ge upp mitt avhandlingsarbete blivit ett faktum. Alla ni som be-
traktar er som mina vänner har så klart varit en del av denna resa vare sig ni är 
intresserade av hästar eller inte. Även ni som kanske känner mindre kärleks-
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Jag har haft 
lyckan att 
föräras med 
hästar som har 
givit mig utveck-
lingsmöjligheter 
både på häst-
ryggen och bred-
vid från marken, 
något jag är så 
tacksam för . 

fulla känslor gentemot mig vill jag passa på att tacka. För ni har haft en 
stor betydelse för min resa till att bli en person som ser vikten av att 
lyssna till mitt hjärtas röst. Jag känner idag lika stor medkänsla med dig 
som räknar dig som min ovän som du som betraktar mig som vän. Till 
alla er som upplever att jag varit för mycket eller för lite vill jag rikta min 
uppriktiga ursäkt till. Min avsikt har inte varit att göra någon illa men jag 
har lärt mig på senare år att tala är silver och tiga är guld som min kära 
mamma alltid har försökt påminna mig om. Idag vet jag att det inte går 
att lära någon någonting och att jag inte har rätt att dela ut råd till någon 
som inte har bett om det. Här har filosofin Non-violent communication 
varit en fantastisk hjälp på vägen. Minns än idag när jag läste boken och 
insåg att jag behövde vända upp och ner på mitt förhållningsätt och 
jobba mig bort från det västerländska än mer och ha som mål att än mer 
förstå det österländska förhållningssättet. Ja kanske ska jag tillägga att 
jag även lutat mig mot den kunskap som olika ursprungsbefolkningar har 
förmedlat till mig via resor till Australien, Nya Zeeland, USA och Kanada. 
Har dock mycket kvar att lära och på min “bucketlist” finns en önskan om 
möten med vår egna ursprungsbefolkning i Sverige, samerna. Hoppas 
även att jag ska få möjlighet att resa till Nepal eller Tibet för att få ta del 
av den visdom som buddistiska munkar besitter. Min förebild är som 
du säkert förstått Dalai Lama. Mannen med det smittsamma leendet.
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Vill skicka med er några visdomsord på vägen och det i förhållande till kunskap och för-
ståelse.  Vi kan tro att vi blir klokare ju mer vi läser och desto mer kunskap vi samlar på oss. 
Min resa i livet har gett mig ett långt CV med otaliga universitetspoäng, men det säger nödvän-
digtvis ingenting om hur klok jag har blivit. Erfarenheten som universitetslärare har gett mig in-
sikter om att studenter kan avsluta kurser utan att egentligen förstå det som tenterats. Profes-
sionella kan ceritifieras som ridterapeuter men det lika lite som något annat ger någon garanti 
för att de är mindre ignoranta än någon annan eller mer kunniga. Ett kanske viktigare mått är 
huruvida vi vågar gå längre än den befintliga kunskapen. Öppna upp för dialoger där vi 
hjälper varandra att nå än mer intelligens oavsett vilken intelligens vi talar om. Att kunna sam-
manställa kunskap och göra något mer av den. Vikten är att kunna förmedla sin visdom till an-
dra snarare än att luta sig mot sina titlar eller diplom. Så låt dig inte skrämmas av att jag är so-
cionom med en högskoleexamen i juridik, magister i folkhälsovetenskap, filosofie doktor i so-
cialt arbete. Jag är först och främst en medmänniska som älskar att utmanas både intellektu-
ellt och emotionellt för att nå djupare förståelse. Min drivkraft har varit, är och förblir en genuin 
nyfikenhet i min gärning som kriminalvårdare där hästar varit en del av verksamheten, såväl 
som när jag bedrivit utbildningar i hästunderstött socialt arbete eller forskningsprojekt som 
handlar om främjande elevhälsoarbete med häst för att förbättra kommunikation och motorik, 
alternativt i min gärning som handledare i personlig professionell utveckling för socionomer, 
psykologer, psykoterapeuter, beteendevetare som bedriver hästunderstödda interventioner 
eller som internationellt sakkunnig då utbildningar i hästunderstödda interventioner planeras. 
Tveka inte att kontakta mig om något i boken verkar oklart eller om du vill ha en dialog om 
detta spännande område. Ingen fråga är för obetydlig och min förhoppning är att både du 
som är ny på området som du som har längre erfarenhet av hästunderstödda interventioner 
har behållning av boken samt vill bidra till ökad förståelse genom dialog vare sig du väljer att 
kontakta mig via mail, telefon eller går någon av de kurser som jag erbjuder.  Medkänsla och 
kärlek till er alla med en önskan om lycka och välgång för alla och envar.    
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FÖRFATTARE CATHARINA CARLSSON FILOSOFIE DOKTOR I SOCIALT ARBETE 
Catharina Carlsson, filosofie doktor i socialt arbete, socionom med 
magister i folkhälsovetenskap samt en vidareutbildning i hästunder-
stödda interventioner. Efter sin examen i juridik arbetade hon inom 
Kriminalvården där hästar var en del av verksamheten. Vid Linnéuni-
versitetet där hon arbetat som adjunkt och universitetslektor i socialt 
arbete har hon utvecklat och bedrivit utbildningar i hästunderstött so-
cialt arbete på 7,5 respektive 15 högskolepoäng utöver undervisn-
ing på socionomprogrammet. 

Den 31 maj 2017 disputerade hon med sin avhandling Hästunder-
stött socialt arbete - ett samtalsrum med potentiella möjligheter för 
ungdomar med självskadebeteenden och deras personal. Senaste 
forskningsprojektet handlar om främjande elevhälsoarbete för att 
öka förutsättningarna för elever på grundsärskola med mål att förbät-
tra kommunikation och motorik med hjälp av ridterapi. Internationella  
vetenskapliga tidskrifter som exempelvis Veterinary Science, Interna-
tional Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being har an-
litat Catharina som granskare av manus. 

Catharina utbildar och handleder även socionomer, psykologer, 
psykoterapeuter, beteendevetare som bedriver hästunderstödda 
interventioner. Hon anlitas även internationellt som sakkunnig då ut-
bildningar i hästunderstödda interventioner planeras nu senast av 
NOKUT i Norge. Hon har även medverkar i Radio och TV samt blir 
ofta inbjuden som föreläsare inom ämnet hästunderstödda interven-
tioner. 

catharinacarlssonfriesvik@gmail.com
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Catharina Carlsson, socionom, examen i juridik, magister i folkhälsove-
tenskap, vidareutbildning i hästunderstödda interventioner, disputerade 
2017 med avhandlingen; 

Hästunderstött socialt arbete - ett samtalsrum med potentiella möjlighe-
ter för ungdomar med självskadebeteenden och deras personal

Hästunderstödda interventioner har mestadels studerats utifrån vilka effek-
ter de kan ha på specifika målgrupper. Den här avhandlingen visar på kom-
plexiteten i hästunderstött socialt arbete genom kvalitativa metoder. Det em-
piriska materialet består av intervjuer med åtta personal och nio ungdomar 
med självskadebeteende i åldrarna 15-21 år.   Dessutom består materialet 
av videoinspelade observationer med tre av personalen och fyra av ungdo-
marna, vilket ger en bild av hästens mer specifika roll.

Relationen eller samspelet mellan professionell och ungdom i samtalet lig-
ger i fokus, med en inriktning på processen där dikotomier som närhet kon-
tra distans, objekt- eller subjektroll, kontroll respektive frihet att vara kreativ, 
personlig eller professionell studerats. En kritisk dialog mellan mönster och 
fragmentering i det empiriska materialet i narrativen och observationer såväl 
som dialoger med deltagarna när de såg sina egna videoinspelade observa-
tioner ledde fram till slutsatsen att hästen kunde kvalitativt förändra den tera-
peutiska relationen mellan personal och ungdom. 

Hästen tillför oförutsägbarhet, vilket intensifierar känslan av att vara i nuet, 
som öppnar upp för en medvetenhet om emotioner. Hästens roll utifrån ung-
domarna och personalens erfarenheter är främst att den upplevs som icke-
dömande som i sin tur väcker tillit. Genom hästens icke-verbala respons ska-
pas utrymme för nyfikenhet och kreativitet då det inte säkert går att säga 
vad som ligger bakom hästens respons. Det skapar utrymme för förhandlin-
gar och dialog som i sin tur ger mer jämlika relationer mellan professionella 
och ungdomar. Intensiteten i den roll hästen får i interaktionen mellan per-
sonal och ungdomar varierar mellan triaderna och inom triaderna. Grän-
serna är flytande för det som här har kommit att kallas essensen av hästun-
derstött socialt arbete. Essensen innebär att hästen öppnar upp för emo-
tionell medvetenhet och reglering eftersom försvarsmekanismer minskar då 

hästen upplevs som mindre hotfull i sina responser. Men det avgörande är 
att hästen betraktas som ett subjekt och att fokus ligger på emotioner och 
inte på prestation. 

För att fokus skulle ligga på ungdomarnas emotionella behov behövde per-
sonal och ungdomar göra sig mer tillgängliga för varandra och hästens re-
spons stå i centrum.   Hästen kan i detta sammanhang uppfattas som ett 
övergångsobjekt, vilket för ungdomarna kan leda till att den inre kritikern 
tystnar och att stigmatiseringen inte sätter ramarna för ungdomarnas ager-
ande. Även för personalen blev andra ramar aktuella och för båda parter 
blev det mindre viktigt att framställa sig själva i linje med normer och emo-
tionella regler.  Det leder till att ungdomarna såväl som personalen upplever 
att de kan vara mer autentiska mot varandra, vilket i sin tur gör att deras rela-
tion uppfattas som mer autentisk. Dessutom ger triaden med hästen 
utrymme för ungdomarna och personalen att vara lugnare, ha mer tålamod 
och empati samt att ungdomarna blir mindre aggressiva, uppvisar förmåga 
till emotionell reglering och har mindre ångest. Personalen tillåts vara mer 
personliga och mer öppna med sina känslor, något som i sin tur kunde min-
ska distansen mellan personalen och ungdomarna. 

Avslutningsvis kan tolkningen göras att hästen motarbetar det som Goffman 
kommit att kalla intrycksstyrning och det som Hochschild kallar surface act-
ing och emotionell dissonans. Triaderna är dock unika och det ställs höga 
krav på personalen för att uppnå förändringar beträffande kommunikation, 
självförtroende, självkänsla och självbild. Kvaliteten på relationerna mellan 
ungdomar och personal samt med hästen verkar vara beroende av person-
alens och ungdomarnas anknytningsmönster. 

cviii



Det som kan betraktas som typiskt för hästunderstött socialt arbete är att hästen genom sin re-
spons på oss öppnar upp för möjligheten att vi stannar upp och blir emotionellt medvetna i stun-
den, något som är en förutsättning för medkänsla. Genom att vi upplever hästen som en 
förlåtande vän, som lyssnar utan att värdera, inte skvallrar utan accepterar oss för den vi är, ges 
vi utrymme att vara autentiska istället för att projicera eller gå i försvar. Vår inre kritiker tystnar ge-
nom den medkänsla som vi upplever att hästen erbjuder. Vi blir ödmjuka då vi inte säkert vet vem 
eller vad som orsakar hästens respons och vi kan endast ställa upp potentiella hypoteser som 
kan behöva omprövas. Hästen uppfattas som genuint nyfiken, en form av generositet nog så vik-
tigt för att skapa förutsättningar för medkänsla inte bara för hästen utan för oss själva och andra. 
Genom emotionell empati för hästen, då vi vill undvika lidande för hästen, reglerar vi våra känslor 
vilket skapar utrymme för tillit, viktiga byggstenar för medkänsla. Det handlar om att uppnå en 
känslighet för lidande hos såväl hästen som hos sig själv och andra med en önskan om att lindra 
eller förebygga lidandet. Dessutom behöver vi vara förlåtande, generösa, lugna, tålmodiga, toler-
anta, genuint nyfikna, ärliga, öppna för nya perspektiv och tydliga med våra intentioner, andra 
ingredienser för medkänsla. Att öppna sitt hjärta och våga vara sårbar med acceptans för den 
genuina upplevelsen i stunden utan att vara reaktiv eller ha förutfattade meningar. Med andra ord 
mindfulness som är en del av vår väg till medkänsla. Vi behöver dessutom tillåta oss att ha en 
subjektiv uppfattning och förstå att vi är ömsesidigt beroende för att uppnå medkänsla. Det 
förutsätter att vi får den inre kritikern att tystna som gör att vi inte går i försvar eller projicerar våra 
behov och känslor på någon annan. Istället ges vi utrymme att vara genuint nyfikna på våra käns-
lor och behov samt önskemål. Något som filosofin non-violent communication kan bidra med på 
ett verbalt plan precis som hästen gör på ett icke-verbalt sätt och båda vägarna leder till 
utrymme för medkänsla. Vi ges utrymme att utforska, vara och leva förbundna med oss själva 
såväl som med omgivningen. En väg bort från själviskhet, girighet och ett själv-centrerat liv där 
hjärtats röst får ta betydligt mer plats genom emotionell empati, medkänsla och själv-medkänsla. 


