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I denna studie har vi undersökt på vilket sätt hästen används i hästunderstödd terapi, samt 

vilka effekter behandlingspersonalen upplever och beskriver att interaktionen med häst kan ha 

för flickor med självskadebeteende. Empirin samlades in med hjälp av kvalitativa metoder så 

som intervjuer, deltagande observation samt informella intervjuer med totalt sex informanter, 

från fem olika verksamheter som arbetar med hästunderstödd terapi för flickor med 

självskadebeteende. I analysen har vi utgått från symbolisk interaktionism, en teori som 

fokuserar på människan som social varelse, där jagbilden förändras i den sociala interaktionen 

med andra människor. Denna teori sammanvävs med hypotesen om Biophilia, en 

förklaringsmodell som rör människans förhållande till djur och natur.  

 

De slutsatser vi dragit av resultatet är: 

 Hästunderstödd terapi är en kompletterande behandlingsmetod som kan innefatta 

moment både med och utan ridning.  

 Hästunderstödd terapi involverar nästan alltid tre parter. Behandlaren, klienten och 

hästen. Behandlaren tolkar hela tiden hästen, för att få information om klientens 

sinnesstämning. 

 Hästen kan vara särskilt användbar för flickor utsatta för sexuella övergrepp, då den 

används som en hjälp för klienten vid avslappningsövningar, samt hjälper klienten att 

återfå sin kroppskännedom.  

 Hästunderstödd terapi kan bidra till ökat självförtroende, starkare självkänsla och en 

förändrad jagbild.  

 Hästen har inte förmågan att ljuga, vilket resulterar i ett fullständigt ärligt förhållande 

mellan människa och häst.  

 Både den omgivande miljön, och bara samvaron med hästen kan vara lugnande och 

ångestdämpande för klienten.  

 

Nyckelord: Hästunderstödd terapi, flickor med självskadebeteende, symbolisk interaktionism 

samt hypotesen om Biophilia. 
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In this study we have examined in which way the horse is used in Equine Assisted Therapy, 

and what effects the treatment staff experience and describes that the interaction with horses 

has on girls who self-harms. Our Empirical data was collected through qualitative methods 

such as interviews, participant observation and informal interviews with a total of six different 

informants, from five different activities with Equine Assisted Therapy for girls who self-

harms. In the analysis we have assumed symbolic interactionism, a theory focusing on the 

human as a social being, where the self-image alters in the social interaction with other human 

beings. We interwove this theory with the Biophilia hypothesis, an explanatory model 

concerning human’s relationship to animals and nature.  

 

The conclusions we have found in the results are: 

 Equine Assisted Therapy is a complementary treatment comprises both horseback 

riding and exercises which is not based on the horseback 

 Equine Assisted Therapy almost always involves three parts, the therapist, the client 

and the horse. The therapist constantly interpreters the horse to get information about 

the clients senses tuning.  

 The horse can be especially useful for sexual abused girls. It can be used as a help for 

the client in relaxation exercises, and can be a help for the client in body awareness 

recovery. 

 Equine Assisted Therapy contributes to increased self-confidence, self-esteem and 

altered self-image 

 The horse has not the ability to lie, which results in a completely honest relationship 

between the horse and the human. 

 Both the ambient environment and just interacting with the horse can be calming and 

anxiolytic for the client.  

 

 

Keywords: Equine Assisted Therapy, girls who harm themselves, symbolic interactionism 

and the biophilia hypothesis.  
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PROLOG 

Varje kväll efter skolan tar jag min gamla blå damcykel och kör ungefär tre 

kilometer längs en liten smal och krokig grusväg. När jag öppnar de stora 

portarna och kliver in tar jag ett djupt andetag och doften av hö och spån fyller 

mina lungor. När jag ropar in mot stallgången hörs ett välbekant gnäggande i 

andra änden av stallet och jag känner hur min kropp fylls med en känsla av lugn 

och välbehag. Jag kommer på mig själv med ett stort leende på läpparna när jag 

öppnar dörren in till Frasses box. Han möter min blick, tar ett steg i min riktning 

och lägger sin mjuka mule i mina händer. Jag klappar honom på pannan och han 

sänker sitt huvud som för att säga att han tycker om det. Det är fällningsperiod 

och några tussar hår faller ner från hans panna. Frasse frustar kraftigt när håret 

kittlar honom i nästan, och han skakar på huvudet så att hans långa öron fladdrar 

åt alla håll. Jag kan inte låta bli att skratta, för han ser så rolig ut där han står. 

Som om han blir tjurig för att jag skrattar vänder han sig om och fortsätter att 

tugga på sitt hö. (Fannys egen upplevelse av interaktion med häst) 

 

Kanske kan de flesta som någon gång har haft en nära relation med ett djur känna igen sig i 

den här känslan som beskrivs i berättelsen ovan. Djur har en unik förmåga att få människor att 

känna välbefinnande och kanske är det just därför många människor söker sig till djur eller 

natur på ett eller annat sätt. Detta förklaras i hypotesen om biophilia, där Kellert (1993a) 

menar att djur och natur fyller en viktig och välgörande funktion i våra liv som kan vara svår 

att förklara. Djur lyssnar utan att ställa konstiga följdfrågor de ställer inte lika höga krav på 

oss som människor gör (Norling, 2002). Många blir nog glada när en söt liten kattunge skuttar 

upp och lägger sig i knäet, när en hund lägger sig nära intill i soffan, eller när en häst lägger 

sin varma mule i händerna. I denna studie undersöks på vilket sätt hästunderstödd terapi 

används, samt vilka effekter interaktionen med häst kan ha för flickor med 

självskadebeteende. 
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1 INLEDNING  

Psykisk ohälsa har blivit vanligare bland ungdomar och besvär så som oro, ängslan, 

nedstämdhet och ångest har ökat hos unga sedan 1900-talet (Socialstyrelsen, 2009). 

Självskadebeteende är en mycket allvarlig följd av psykisk ohälsa, och en handling vars 

avsikter kan variera från att vara ett försök att ta sitt liv, dämpa ångestkänslor till att straffa sig 

själv. Majoriteten av de ungdomar som vårdas för självskadebeteende är flickor och unga 

kvinnor i åldern 15-24 år (Stain, 2008). Barn och ungdomspsykiatrin är hårt belastat och 

kostar årligen samhället väldiga resurser. Behovet av effektiva behandlingsmetoder är stort, 

och kräver att socialarbetare vågar pröva nya sätt att bemöta problemet med ökad psykisk 

ohälsa hos unga. Det finns flera sätt socialarbetare kan vara verksamma på och alternativa 

metoder som exempelvis att använda hästar i behandlingsarbete kan vidga professionen och 

skapa framgång för det sociala arbetet. Den här studien handlar om hur hästunderstödd terapi 

kan användas som behandlingsmetod, samt vilka effekter interaktionen med häst kan ha för 

flickor med självskadebeteende. 

 

Hästen har använts i behandling i Europa sedan 1950-talet. Hästunderstödd terapi är en metod 

där hästen använd som verktyg.  I huvudsak har den använts i socialt arbete som formen 

ridterapi, för personer med olika sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar (Silfverberg, 

2009). Idag finns 97 verksamheter i Sverige som erbjuder hästunderstödd terapi enligt en 

kartläggning gjord av Håkansson, Karlsson och Sandgren (2008). Hästunderstödd terapi är 

vanligast inom habilitering för barn och ungdomar. Behandlingen används enligt Silfverberg 

(2009) framförallt i ett sjukgymnastiskt syfte, men på senare år har denna form av terapi även 

visat sig vara användbar som kompletterande behandlingsmetod inom psykiatrin. Idag är 

hästunderstödd terapi ett område där många olika professioner arbetar, men få av dem är 

utbildade socionomer eller socialpedagoger. Att kombinera det sociala arbetet som profession 

med hästunderstödd terapi kan därför ge det sociala arbetet en ny bredd och nya sätt att arbeta 

på.  

 

Smådjur började införas på psykiatriska sjukhus i England redan under 1700-talet, då man 

tyckte att det hade en lugnande effekt på klienterna. På senare år har djur, och då framförallt 

hundar börjat användas mer och mer inom vård och social omsorg, efter att forskning visat på 

de positiva effekter interaktionen har på människans välbefinnande (Beck-Friis, Strang och 
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Beck-Friis, 2007). Även hästar har visat sig påverka människors liv till det bättre. Effekterna 

kan ses på människors utveckling, livskvalitet, hälsa och kognitiva förmågor. Både fysiska, 

psykologiska och psykiska funktionsnedsättningar kan behandlas genom hästunderstödd 

terapi menar All, Loving & Crane (1999). Interaktionen och beröringen med djur, kan ge en 

lugnande och avslappnande effekt på människor (Håkansson, 2010; Beck-Friis 2007; Norling, 

2002). Djur kan även fungera som socialt smörjmedel, hjälpa behandlaren att öppna upp för 

samtal, och därmed effektivisera det traditionella behandlingsarbetet (Norling, 2002).  

 

Det som skiljer hästen från andra djur, och gör den intressant som verktyg i 

behandlingsarbetet är den helhet som per automatik medföljer. Hästar är respektingivande 

djur som har hög status i vårt samhälle. För att kunna hantera ett så stort djur krävs att man 

vågar ta kontroll över situationen och tydligt tar över ledarrollen och kontrollen över hästen. 

De har liknande fördelar som andra djur men de är unika på det sätt att det även går att sitta på 

dem. Dessutom medför hästunderstödd terapi att klienterna vistas i naturen, vilket enligt 

Kellert (1993a) kan bidra till ökat välbefinnande. Helheten å andra sidan kan även vara det 

som försvårar möjligheterna att använda hästen i behandlingsarbete. Det krävs stora 

utrymmen för hästarna att vara på, vilket kostar pengar och kräver mycket arbetskraft. Hästar 

är stora djur, som kräver stora utrymmen och för att hästunderstödd terapi skall gå att använda 

krävs att klienterna kan ta sig till hästarna och inte tvärt om. Andra mindre djur kan lättare 

förflyttas och går därför att använda på en bredare målgrupp. Det finns därför anledning att 

studera huruvida hästunderstödd terapi är en effektiv behandlingsmetod vid psykisk ohälsa, då 

den psykiska ohälsan försämrats oroväckande under senare år (Stain, 2008). Framförallt är det 

unga kvinnor som är värst drabbade av psykisk ohälsa, och det finns därför anledning att 

särskilt studera behandlingsmetoder för just denna grupp. Enligt Söderberg (2008) kan det 

vara samhällets höga tempo, stress och orimliga krav på ungdomar som bidrar till denna 

ökning av psykiska besvär. Han menar att samhällets hårda klimat drabbar de unga allra 

hårdast och då särskilt under identitetsbildningen. I det socialpedagogiska arbetet med flickor 

som lider av psykisk ohälsa och som tillfogar sig själv skada, är det viktigt att få en 

helhetsbild av situationen, och sällan är endast en behandlingsmetod nog (Stain, 2008). Det 

behövs därför mer forskning om effektiva alternativa behandlingsmetoder för flickor med 

självskadebeteende.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

1.1.1 Syfte 

Syftet är att studera och analysera på vilket sätt hästen används som verktyg i hästunderstödd 

terapi, samt vilka effekter behandlingspersonalen upplever och beskriver att interaktionen 

med häst kan ha för flickor med självskadebeteende. 

1.1.2 Frågeställningar 

1. Hur används hästen i hästunderstödd terapi? 

2. Vilka effekter kan interaktionen med häst ha för flickor med självskadebeteende?  
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2 BAKGRUND 

Synen på psykisk ohälsa, och vilka behandlingsmetoder som ansetts effektiva har förändrats 

mycket över tid (Sanner, 2009). En följd av psykisk ohälsa där unga flickor är värst drabbade 

är självskadebeteende. Flickorna lider ofta av en trasig självbild och en kombination av 

behandlingsmetoder kan vara ett sätt att nå ett framgångsrikt behandlingsresultat. Högberg 

(2008) menar att de metoder som riktar sig mot flickor med självskadebeteende bör fokusera 

på andning och avslappning. Här kan hästen vara användbar då ridning sägs ha en 

avslappnande effekt och beröringen med djur kan enligt Beck-Friis, Strang och Beck-Friis 

(2007) vara lugnande. I följande kapitel beskrivs de centrala begrepp som används i studien. 

De centrala begreppen definieras, och behandlas ur ett allmänt och historiskt perspektiv.  

2.1 Psykisk ohälsa 

Vad som enligt samhället anses som psykisk ohälsa och vilka behandlingsmetoder som skall 

användas, har enligt Sanner (2009) förändrats mycket över tid. Under antiken kallades 

psykisk ohälsa för galenskap eller vansinne och man trodde att det var ett religiöst straff för 

de som gått emot guds vilja. Denna syn delades inte av alla, utan en mer modern uppfattning 

var att psykisk ohälsa berodde på att kroppens vätskor var i obalans, eller att det fanns 

psykologiska förklaringar där man trodde att förnuftet tappat kontrollen över känslorna 

(Sanner, 2009). Sekelskiftet 1800 ses ofta som en brytningspunkt i synen på psykisk ohälsa 

och de medicinska förklaringarna, som underbyggdes med medicinska experiment och 

evidensbaserade metoder, dominerade. Vårdinrättningar startades upp för människor med 

psykisk ohälsa. Under senare delen av 1800-talet tog man fasta på det biologiska arvets 

påverkan på psyket, och under 1900-talet började tvångssterilisering att användas. 

Psykoterapier var vid den här tiden mycket vanligt. Det berodde på att man trodde att 

människan var formbar och att psykisk sjukdom gick att behandla genom att manipulera 

psyket exempelvis genom hypnoser. Det fanns en stor optimism kring möjligheterna att 

påverka den psykiska hälsan och miljön sågs som en betydelsefull del i att forma människans 

psyke. Under mitten av 1900-talet togs allt fler människor in på vårdinrättningar och i de mest 

allvarliga fall användes elchocker och lobotomi för att bota den psykiska ohälsan (ibid.). 

 

Under slutet av 1900-talet förändrades synen på psykisk ohälsa och vårdinrättningar lades 

ned. Man ansåg enligt Sanner (2009) att de psykiskt sjuka istället skulle integreras i samhället 
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och det fanns inte längre samma optimism runt traditionella psykoterapier. Nya former av 

behandlingar så som kognitiv beteendeterapi växte fram som konkurrenskraftiga 

behandlingsmetoder. Fokuset flyttades från manipulation av psyket till att patienterna skulle 

lära sig att tänka rätt och förhålla sig konstruktivt till sig själva. Debatter pågår ständigt om 

huruvida samhället ställer för höga krav, och påverkar människors psykiska hälsa. Detta visar 

att psykisk sjukdom alltid varit, och är fortfarande nära sammankopplat med samhällets syn 

på vad som är normalt (ibid.). Gränserna för vad som anses friskt, och vad som anses sjukt har 

suddats ut och begreppet psykisk ohälsa kan idag enligt Stain (2008) innefattar en rad olika 

symptom, så som oro, ångest och nedstämdhet. Dessa symptom drabbar oss alla ibland, men 

när dessa tillstånd blir så allvarliga att den drabbade får svårigheter att handskas med sitt liv, 

kan vi prata om psykisk ohälsa. Stain (2008) hävdar att det skett en oroväckande försämring 

av ungas psykiska hälsa under senare år. Särskilt unga kvinnor lider allt mer av psykiska 

besvär som sömnsvårigheter, oro och svår ångest. Söderberg (2008) menar att ökningen av 

den psykiska ohälsan bland unga kan ses som ett samhällsproblem. Söderberg menar att detta 

kan bero på samhällets krav på individualisering och det ökade tempot i vårt moderna 

samhälle. Vidare skriver han att dessa krav påverkar vår identitetsbildning särskilt mycket i 

unga år. 

2.1.1 Självskadebeteende 

Självskadebeteende ses oftast som en följd av psykisk ohälsa, nära sammankopplat med 

depression, ångest och oro.  Handlingen sker inte sällan bakom stängda dörrar och många av 

dessa ungdomar söker aldrig vård, vilket innebär att mörkertalet är stort. Flickor som tillfogar 

sig skador har de senaste 20 åren ökat, inte bara i Sverige utan i hela västvärlden (Söderberg, 

2008). Självskadebeteende kan vara allt ifrån självtillfogade kroppsskador, förgiftningsförsök 

till avsiktligt livshotande handlingar. Avsikten med handlingen varierar, från att det är ett 

försök till att ta sitt liv, till att försöka uthärda en svår känsloupplevelse eller att bara vilja 

tillfoga sig själv skada i form av självbestraffning (Stain, 2008). Exempel på vad som enligt 

Sterner (2006) kan ses som självskadande handlingar är att skära, rispa, bränna sig, svälja 

glas, överdosera tabletter, göra hängningsförsök, samt att ta droger. Det kan även handla om 

att flickor utsätter sig själva för situationer där de har ökad risk att utnyttjas sexuellt.  

 

Den mest allvarliga konsekvensen av självskadebeteende är självmord. En gammal myt som 

än idag lever kvar i vissa sammanhang är att den som väl har bestämt sig för att ta livet av sig, 
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går inte att hjälpa. Detta är enligt Stain (2008) helt fel och endast i mycket sällsynta fall sker 

självmorden efter rationella överväganden. Självmord och självmordsförsök är i de allra flesta 

fall en impulsiv handling, som sker under påverkan av psykiska störningar.  Ibland hävdas att 

självskadebeteende bör särskiljas som en handling utan avsikt att ta sitt liv. De ungdomar som 

utfört självskadehandlingar är dock ofta själva tveksamma till avsikten med handlingen och 

vissa personer med planer på självmord tillfogar sig själv skador som inte är livshotande. 

Detta gör att det är svårt att skilja dessa grupper åt (Stain, 2008). Sterner (2006) menar att 

självskadande beteende bör särskiljas från suicidförsök. Hon menar att självskadande 

beteende oftast används som ett sätt att minska obehagliga känslotillstånd och för att göra 

omgivningen uppmärksam på att man inte mår bra. Men även hon menar att det är svårt att 

skilja självskadande beteende från suicidförsök, då det händer att personer dör vid 

handlingarna, trots att detta inte var avsikten. En undersökning gjord av socialstyrelsen visade 

att minst en procent av alla flickor i åldern 13-18 någon gång hade skurit sig. Andelen 

ungdomar som vårdats för självdestruktiva handlingar inom slutenvården har kraftigt ökat och 

medan självmorden blir färre inom andra åldersgrupper så är siffrorna fortfarande konstanta i 

gruppen för ungdomar. Majoriteten av de ungdomar som vårdas för självskadebeteende är 

flickor och unga kvinnor i åldern 15-24 år (Socialstyrelsen, 2009).  

2.1.1.1 Behandlingsmetoder för självskadebeteende 

Det finns bristfälligt med studier som riktar sig mot självskadebeteende hos unga och därmed 

finns det mycket litet underlag för en framgångsrik behandlingspolicy. Få studier visar på 

evidensbaserade behandlingsmetoder som bevisligen kan förhindra ett upprepat 

självdestruktivt beteende. Det finns dock enligt Stain (2008) ett visst vetenskapligt stöd för att 

behandlingsmetoden dialektisk beteendeterapi (DBT) minskar självmordsförsök och 

förhindrar upprepat självskadebeteende. DBT är en avancerad och särskilt utvecklad kognitiv 

beteendeterapi för personer med repetitivt självskadebeteende. Malmquist (2006) menar att 

DBT till en början utvecklades ur kognitiv beteendeterapi för att särskilt anpassas för 

suicidala kvinnor, men efter hand visades denna metod vara effektiv även för personer med 

borderline personlighetsstörning. Studier har visat att behandlingsmetoder så som traditionell 

kognitiv beteendeterapi (KBT) och andra psykoterapiformer minskar ångestsyndrom, 

depressionssyndrom och andra riskfaktorer vid självdestruktiva beteenden. Dock finns inte 

tillräckligt med vetenskapliga bevis som tyder på att förbättringar sker i det destruktiva 

beteendet (Stain, 2008). Högberg (2008) hävdar att ungdomar med självskadebeteende ofta 
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lider av en trasig självbild och har bristfälliga relationer. Vid svåra tillstånd krävs ofta en 

kombination av olika behandlingar och för att behandlingen skall göra nytta är det viktigt att 

ungdomen själv uppskattar metoden, kommer till behandlingen och att behandlingen hjälper 

ungdomen att minskar självmordsimpulserna och förstärker självförtroendet och förmågan till 

att känna glädje. Han menar att behandlingsmetoden bör arbeta med avspänning, andning och 

andra må bra tekniker (ibid). 

2.2 Behandling med djur och natur 

2.2.1 Natur i behandling 

Naturen har sedan länge ansetts ge ökat välbefinnande för människor, och att interaktion med 

djur och natur kan användas i läkeprocesser är enligt Hultman (2005) inget nytt. I tusentals år 

har frisk luft och vackra gröna miljöer ansetts vara läkande för både kropp och själ. 

Mentalsjukhus, sanatorier och andra sjukhus byggdes ofta med närhet till naturen och 

patienterna gavs möjlighet till kontakt med natur och trädgårdar. Under början av 1900- talet 

försvann detta allt mer och sjukhusmiljön blev mera steril och flyttade inomhus. Forskare har 

dock upptäckt att kontakt med grönska kan sänka stressnivåer, minska behovet av 

smärtlindrande medicin, ge bättre sömn, ökad social kontakt samt bättre aptit. Dessa 

kunskaper har lett till att naturen har fått tillbaka sin status som läkande metod. Hultman 

menar att ”grön terapi” kan delas upp i två grenar, dels metoder som använder sig av 

kontakten med växter, dels metoder som använder sig av kontakten med sällskapsdjur. I 

Sverige är kontakten med växter det mest utbredda, men även kontakten med djur används 

idag i terapeutiskt syfte.  

 

När det gäller människans förhållande till djur och natur finns det två olika synsätt som 

belyser naturens värde för människan. Det evolutionära perspektivet innebär att man ser 

naturen som essentiell och nödvändig för människan och att människans förmåga att 

interagera med djur och natur är medfödd (Kellert, 1993a; Hultman, 2006; Niemi, 2010). 

Hultman menar att människan i det evolutionistiska perspektivet fortfarande anses vara på 

stenåldersnivå genetiskt sett, och därför är naturen och kontakten med djur välgörande för 

människans hälsa. Biophilia är en hypotes som har ett evolutionistiskt perspektiv på 

människans förhållande till djur och natur, men utan att förkasta de kulturella aspekterna av 

människans utveckling (Kellert, 1993a). De ser människan som en produkt av biokulturell 
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utveckling, och menar att människan lärt sig vilka djur som är ofarliga. I det kulturella 

perspektivet kopplas naturen enligt Niemi (2010, 2012) till upplevelser, föreställningar och 

mentala bilder av naturen. Naturens värde betraktas som kulturellt och historiskt föränderligt, 

det varierar över tid och är beroende av den aktuella kontext som råder. Niemi menar att dessa 

båda perspektiv, dvs. det evolutionistiska och det kulturella perspektivet inte bör ses som 

motståndare, utan snarare att de kompletterar och tar stöd i varandra. Åtminstone menar hon 

att de inte förnekar varandra, de ger bara olika tolkningar för betydelsen av interaktionen 

mellan människa och natur. 

2.2.2 Djur i behandling  

Forskning visar enligt Norling (2002) på en rad positiva egenskaper som djur kan ha på oss 

människor, men att effekterna oftast endast är en delbild av människa - djur relationen. Att 

dessa olika effekter ofta påverkar varandra glöms inte sällan bort och han ger exempel på att 

en hund t.ex. kan få oss att spendera mer tid i naturen. Hundägare aktiveras oftast fysiskt och 

har också ofta ett rikt socialt liv. Alla dessa faktorer kan i sin tur påverka välbefinnandet hos 

människor vilket kan leda till minskade stressnivåer, färre läkarbesök mm. Det kan alltså, 

menar Norling, vara svårt att veta vad som är orsak och vad som är verkan, eller om det 

handlar om en samvariation mellan dessa aktiviteter, när vi studerar djurens påverkan på 

människans välbefinnande. Den som har svårt att kommunicera och drar sig undan, eller på 

annat sätt uppträder olämpligt har också sämre förutsättningar att få det sociala stöd de 

behöver. Här menar Norling att djur kan fungera som ett socialt smörjmedel, då de har en 

förmåga att främja kontakter mellan människor. Han ger exempel på hur akvarier kan 

användas inom äldrevården för att skapa bättre sociala förhållanden. Fokus avleds från de 

egna krämporna, och hamnar istället på andra positivare samtalsämnen (ibid.). 

 

En annan faktor som kan anses läkande för människan är beröring. Beröring har genom alla 

tider och i alla kulturer betytt mycket för oss människor. Det är enligt Beck-Friis, Strang och 

Beck-Friis (2007) ett sätt för oss att visa tillgivenhet, vänskap och tröst. De menar att när en 

hundägare klappar och gosar med sin hund sänks blodtrycket hos både människan och 

hunden. Hunden ger även beröring tillbaka genom att buffa, vara nära, och ge sin hundägare 

en vänskaplig slick. De psykologiska effekterna av beröring är att man blir lugnare och 

gladare, genom att hormonet oxytocin frisätts i kroppen. De flesta människor mår bra av 
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beröring, och även den som ger beröringen blir avslappnad. Beck-Friis, Strang och Beck-Friis 

menar att hundar är särskilt intelligenta och passar bra som husdjur då de genom lång 

socialisationsperiod har lärt sig att anpassa sig efter människan och leva i symbios med henne.  

 

Att samtala med djur kan alltså anses läkande och terapeutiskt på flera sätt. Norling (2002) 

menar att flera forskare anser att djur har naturliga terapeutiska egenskaper. De anses särskilt 

bra på att lyssna, stödja, visa empati och har en icke-värderande inställning. Han menar även 

att djur kommunicerar genom icke verbal kommunikation då de tolkar våra signaler och vårt 

kroppsspråk. De är fullständigt pålitliga och man kan lita på att det man anförtror åt ett djur, 

stannar mellan dig och djuret. Djur ställer inga meningslösa frågor eller påståenden, de lever i 

nuet, är ärliga och närvarande. Detta gör djur till naturliga terapeuter (ibid.). 

2.2.3 Hästar i behandling 

Genom historien har hästen haft en särskild betydelse för människan. Hästen har enligt 

Furugren (1994) varit en arbetskamrat och vän genom både krig och fred, vid jakt, 

skogsarbete och för nöjes skull. Oberoende av tid och kultur har hästen haft en hög ställning 

bland husdjuren och ofta varit en symbol för lyx och makt. Hästens roll för människan i 

Sverige har förändrats mycket och den har gått från att vara ett nyttodjur till att idag används 

framförallt som sport - och ridhäst. Asselin et al. (2012) menar att hästen ända sedan 460 f. Kr 

har visat sig ha terapeutiska fördelar. Hippokrates talade om hästens hälsosamma funktion och 

det har genom tiderna visat sig finnas både fysiska och känslomässiga fördelar med ridning. 

Den första studien på terapeutisk ridning visade värdet av ridning för personer med 

neurologiska sjukdomar. Denna studie gjordes år 1875 och visade på en förbättring på 

hållning, balans, ledrörlighet och psykologiska fördelar. Asselin et al. menar att hästen har 

förändrat och berikat många människors liv. Intresset för hästunderstödd terapi har växt och 

utvecklats sedan 1950-talet och antalet program där terapeutisk ridning används har ökat. Det 

sägs att ridning ska ha både en lugnande och en avslappnande effekt på människor. Att just 

hästen intar en särskild ställning inom vården, menar Håkansson (2010) beror på att den kan 

ses som ett sällskapsdjur för umgänge, samt användas till ridning både i ett sjukgymnastiskt 

syfte och som fritidsaktivitet. All, Loving & Crane (1999) belyser att det visats sig finnas 

många fördelar med ridning så som fysiska, psykologiska, sociala och pedagogiska. Genom 

ridningen utvecklas en relation mellan människan och hästen som är värdefull för människans 

välbefinnande.  
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2.2.3.1 Hästunderstödd terapi 

Hästunderstödd terapi är det svenska samlingsnamnet för när hästen används som 

tilläggsterapi inom vård- och behandlings arbete. Det används för personer med tillfälliga 

eller permanenta funktionsnedsättningar, så som fysiska, psykiska, kognitiva, sociala eller 

intellektuella (Silfverberg, 2009). Enligt en kartläggning av Håkansson, Karlsson och 

Sandgren (2008) finns idag 97 verksamheter i Sverige som arbetar med hästunderstödd terapi. 

Dock finns en gråzon, då det ibland kan vara svårt att skilja på verksamheter som utför 

behandlande insatser och verksamheter som används kombinerat som fritidsverksamhet och 

behandling. Målgruppen för behandlingsarbetet varierar, men riktar sig framförallt till barn 

och vuxna med neurologiska sjukdomar, barn och vuxenpsykiatrins patienter, ungdomar och 

vuxna med särskilda behov samt primärvårdens patienter. Härunderstödd terapi är vanligast 

inom habilitering för barn och ungdomar (ibid.). Silfverberg (2009) menar att hästunderstödd 

terapi och ridterapi används i stor utsträckning inom neurologisk rehabilitering, i ett 

sjukgymnastiskt syfte. Det har på senare år även visat sig vara användbar som kompletterande 

behandlingsmetod inom t.ex. psykiatrin, som behandling för människor som lider av 

depression och ångest- problematik. Den internationella benämningen på hästunderstödd 

terapi och ridterapi är Equine Assisted Therapi (EAT) (ibid.).  

2.2.3.1.1 Utbildning 

För att kvalitetssäkra behandlingsarbetet och säkerställa hög profession och yrkesutövning 

bland de som bedriver hästunderstödd terapi finns en certifiering som utfärdas av 

intresseföreningen för ridterapi (IRT). För att erhålla IRT- certifieringen krävs att behandlaren 

uppfyller vissa krav, däribland en grundläggande profession inom vård- eller pedagogik, med 

yrkesspecifika etiska regler samt självständigt terapeutiskt ansvar. Läs mer om hur man blir 

certifierad ridterapeut på IRT:s officiella hemsida (irt-ridterapi.se). 

2.3 Sammanfattning 

Begreppet självskadebeteende omfattas enligt Stain (2008) av alla som på något sätt avsiktligt 

tillfogat sig själv någon form av fysisk skada. I vår studie innefattar det flickor som skär sig, 

har allvarliga ätstörningar, eller utsätter sig själva för andra fysiska skador eller riskfyllda 

situationer. Däremot omfattar inte studien flickor med missbruksproblematik, då det kan ses 

som ett eget forskningsområde. I studien används begreppet hästunderstödd terapi. Håkansson 
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Karlsson och Sandgren (2008) likställer hästunderstödd terapi med ridterapi, som också är ett 

vanligt förekommande begrepp. Vi anser dock att begreppet hästunderstödd terapi ger en 

bättre bild av den bredd terapiarbetet innebär, eftersom behandlingen enligt Silfverberg 

(2009) inte bara innefattar ridning, utan även andra aktiviteter där hästen används i 

terapeutiskt syfte. Det kan handla om att bara vara i stallet, sköta om hästarna eller att klappa 

och vara nära dem. I studien sammanförs hästunderstödd terapi med behandling för flickor 

med självskadebeteende.  
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3 FORSKNINGSLÄGE  

Utifrån att ha studerat tidigare forskning har det visat sig vara svårt att hitta studier på vilka 

effekter hästunderstödd terapi kan ha för människor. En fullständig forskningsöversikt har 

inte varit möjlig att göra inom ramen för en kandidatuppsats. Inledningsvis lyfts studier fram 

som handlar om interaktionen mellan människa och andra djur än hästar. Trots att dessa 

studier inte rör hästar specifikt kan de anses vara relevanta, då även hästen är ett djur och kan 

antas ge liknande effekter i interaktionen med människor som hästen. Vi har kategoriserat de 

tidigare studierna till två huvudtemaområden: Studier om djur och människa i 

behandlingsarbete samt studier om häst och människa i behandlingsarbete. Det sistnämnda 

temat är indelat i två underteman: Fysiska effekter samt Psykiska effekter. 

3.1 Studier om djur och människa i behandlingsarbete 

Att interagera med hundar har visat sig ge positiva effekter för människor i ett flertal studier. 

En av dessa gjordes av Moretti et al (2011). Studien involverade 21 personer över 65 år som 

drabbats av psykisk ohälsa: demens, depression och problem med humöret mm. I denna studie 

använde de sig av hundar i terapin och undersökte dess påverkan på deltagarnas upplevda 

livskvalitet och humör efter interaktion med hundarna. Fyra särskilt utvalda hundar togs till 

deltagarnas vårdhem. 10 deltagare ingick i en terapigrupp där de fick interagera med hundarna 

både inomhus och utomhus. De andra 11 deltagarna ingick i en kontrollgrupp där man enbart 

fick titta på hundarna. Studien pågick under 6 veckor och de fick träffa hundarna 1 gång i 

veckan i 90 minuter per tillfälle. Resultatet visade att humöret förbättrats hos deltagarna i 

båda grupperna. En ökad känsla av livskvalitet kunde ses både hos 5 personer i terapigruppen 

men också hos 2 personer i kontrollgruppen. Det visade sig att hundarna hade positiv effekt 

på samtliga deltagare i terapigruppen, och 9 av 10 uttryckte att de kände sig lugnare efter 

interaktionen (ibid.). Att hundar kan bidra till ökat välbefinnande för människor kan även 

styrkas med en annan studie gjord av Odendaal och Lehmann (2000), där även de undersökte 

resultatet av interaktionen mellan människor och hundar. De lät ett antal personer interagera 

med för situationen särskilt utvalda hundar. De fick genom smekningar och lugnt prat umgås 

med hunden i ett tyst, neutralt rum. I denna studie var det inte upplevelserna av interaktionen 

som undersöktes, utan blodprov togs på försökspersonerna både innan och efter interaktionen. 

Resultatet visade en ökad halt av substansen phenyletylamin i blodet hos de som interagerat 

med hundar. Ämnet phenyletylamin är en signalsubstans i hjärnan som anses ha en 
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humörlyftande effekt. Ämnet kan även återfinnas i kakao och är det ämne som traditionellt 

ansetts ligga bakom de positiva effekterna hos choklad (ibid.). 

 

I de två studierna ovan om interaktionen mellan hund och människa har själva interaktionen 

och beröringen med djuren stått i fokus. I en annan studie gjord av Berget et al (2011) har 

däremot helheten i kontakt med djur visat effekter på deltagarnas psykiska mående. Här skulle 

deltagarna under 12 veckor vara tillsammans med och sköta om ett antal bondgårdsdjur. En 

metod som kallas Animal assisted therapy (AAT) där djur används som assistenter i 

terapiarbete användes i studien. Programmet innefattade en behandlingsgrupp och en 

kontrollgrupp. Sammanlagt var det 90 vuxna med olika allvarliga psykiatriska diagnoser som 

deltog i de två grupperna. Resultatet visade på en ångestreducering hos patienterna i 

behandlingsgruppen samt en betydande minskning av depression. I kontrollgruppen fanns 

ingen direkt skillnad på detta. En förbättring på de långsiktliga effekterna kunde ses på de 

som hade gått i behandlingsgruppen i jämförelse med de i kontrollgruppen. Man kunde också 

se att kontakten med djuren hade en påverkan på humöret hos patienterna.  

 

De tre studierna har visat att av interaktion med djur har haft positiv inverkan på deltagarnas 

humör. I Odendaal och Lehmanns (2000) medicinska studie är det dock blodprov som visat 

att interaktionen gett en ökning i en humörslyftande signalsubstans, medan de andra två 

studierna snarare belyser deltagarnas egna upplevelser av interaktionen och där effekter visats 

på deltagarnas humör och psykiska mående.  

3.2 Studier om häst och människa i behandlingsarbete 

3.2.1 Fysiska effekter 

Enligt en sammanställning gjord av Silfverberg (2009), rör den övervägande forskningen om 

effekterna av hästunderstödd terapi för människor med neurologiska sjukdomstillstånd eller 

andra fysiska skador, så som t.ex. barn med cerebral pares, samt vuxna med stroke eller 

multipel skleros. Studier visar på en rad effekter som hästunderstödd terapi kan ge för 

människors fysiska välbefinnande. En av dessa studier gjordes av Hammer et al (2005) där de 

undersökte terapeutisk ridning för människor med multipel skleros (MS). Elva patienter, alla 

med MS deltog i tio terapisessioner som varade i vardera 30 minuter. De gjorde ett försök att 

mäta förändringar i gång, balans, styrka, smärta och koordinationsförmåga. Mätningar gjordes 
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även på patienternas egen upplevelse av förändringar i hälsa och välbefinnande. Studien 

resulterade i att tio av de elva patienterna påvisade varierande förbättringar på ett eller flera 

områden. Den vanligaste förändringen syntes på patienternas balans, men även smärtan och 

spänningar i muskulatur mm kunde påvisas.  

 

En annan studie gjord av Håkansson et al (2007) som även den undersökte effekterna av 

terapeutisk ridning, visade att både koncentrationsförmågan och den mentala närvaron ökade, 

samtidigt som den mentala och psykiska förmågan aktiverades hos deltagarna. Studien 

innefattade 24 personer som fick delta i ett program med terapeutisk ridning. Alla hade olika 

grad av ryggsmärtor men även andra hälsoproblem. Effekterna av behandlingen varierade från 

person till person, men samtliga patienters smärtor och andra symtom hade minskat. Däremot 

var det ingen som blev helt smärtfri. Ridningen visade enligt Håkansson et al förbättringar i 

deltagarnas kroppsmedvetenhet, balans och kroppskontroll. Spänningar i kroppen minskade 

och behandlingen visades även ge positiva effekter på sömn. Deltagarna upplevde stolthet och 

glädje i samband med ridningen och en förändring i självuppfattningen kunde påvisas. 

Samspelet mellan hästen och människan resulterade i en ökad skicklighet och kompetens i 

patientens förmåga att kommunicera och ta hand om sig själv. Även miljöfaktorn ansågs 

bidragande då patienterna fick ett miljöombyte och att ridningen inte förekom i en vanlig 

vårdmiljö. Deltagarna fick komma nära naturen och dess element, vilket påverkade 

förutsättningarna för behandlingen, där ljud och lukter spelade en viktig roll. Det visade sig 

även att fysiska och psykiska upplevelser hörde ihop och resulterade i ett vardagligt 

välbefinnande (ibid.). 

 

Dessa två studier visar att deltagarnas balans, kroppskontroll och kroppsmedvetenhet samt att 

smärtor och spänningar i kroppen kan förbättras av terapeutisk ridning. Studien av Håkansson 

et al (2007) visar även att fysiska och psykiska upplevelser hörde ihop samt att den 

omgivande miljön har betydelse för deltagarnas psykiska välbefinnande.  

3.2.2 Psykiska effekter 

En studie som likt den av Håkansson et al visade att både hästen och den omgivande miljön 

hade en terapeutisk effekt på deltagarna, är en studie gjord av Bizub, Joy och Davidsson 

(2003). Studien innefattade ett program med terapeutisk ridning för personer diagnostiserade 

med schizofreni. Studien pågick under en 10 veckors period och deltagarna var 5 vuxna, 
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varav 3 män och 2 kvinnor. Informanterna intervjuades efter behandlingen. Studien visade på 

ett engagemang och en känsla av att övervinna rädsla. Att klara av ridningen gav verktyg till 

deltagarna att klara av framtida utmaningar. De flesta kände hopp och att lärdomen de fick 

kunde hjälpa dem till framsteg i återhämtningen. Deltagarna utvecklade respekt och empati 

för hästen och de blev ett team som de kände tillhörighet till. Genom ridningen och den 

stödjande miljön runt omkring fick deltagarna mer insikt i sig själva. Efter 6 månader följdes 

studien upp och det visades då att en signifikant skillnad i det psykosociala avseendet hade 

uppstått (ibid.). 

 

Det finns även en studie gjord av Håkansson och Hane (1998), där ridning visat effekter på 

deltagarnas psykiska hälsa. Metoden ridterapi tillämpades på patienter med 

ätstörningsdiagnoserna anorexi och bulimi. I studien fick 12 patienter och 

behandlingspersonal berätta om sina upplevelser av förändringarna efter ett antal 

ridterapisessioner. Samtliga patienter hade olika psykiatriska diagnoser varav tio av dem hade 

någon form av ätstörningar. Resultatet av studien visade att patienterna upplevde förbättrad 

kroppskännedom, ökad självkänsla samt minskade känslor av ångest. 

 

Många studier har även gjorts där effekterna av terapeutisk ridning för barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har gjorts.  Ett exempel är en studie gjord av Bass, 

Duchowny och Llabre (2009) där 34 barn diagnostiserade med autismliknande symptom fick 

delta i terapeutisk ridning under en period av 12 veckor. Förbättringar syntes på barnens 

sociala färdigheter efter interventionerna, så som ökad social motivation, bättre sensorisk 

sökning och känslighet samt ökad uppmärksamhet. De menar att studien ökar evidensen för 

terapeutisk ridning som en bra alternativ behandlingsmetod för barn med autism. Dock är det 

oklart vad i den terapeutiska ridningen som stimulerar dessa förbättringar hos barnen. 

Troligtvis menar Bass, Duchowny och Llabre att det är den variation som ridningen medför 

som stimulerar dessa signifikanta förbättringar.  

 

Även Silfverberg och Tillberg (2008) har gjort en studie på fyra personer med olika 

funktionsnedsättningar. I denna studie är deltagarnas funktionsnedsättningar en följd av att 

samtliga drabbats av stroke. Under ett halvårs tid fick dessa personer rida vid 20 tillfällen. 

Syftet med studien var att undersöka ridterapins effekter på deltagarnas lust att lära, 

livskvalitet, välbefinnande mm. Intervjuer genomfördes och låg som grund för resultatet. Det 
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visade sig att ridningen bidrog till en skillnad i den upplevda livskvaliteten och välbefinnandet 

för patienterna. Förmågan att lära sig nya saker och utveckla kunskaper förbättrades och 

deltagarnas självbild och självförståelse påverkades. Även fysiska förbättringar så som gång, 

balans och rörlighet kunde ses i studien. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de fyra studierna under detta tema visat att 

hästunderstödd terapi kan ha effekter på människors psykiska hälsa och välbefinnande. 

Förändringar har påvisats i deltagarnas självbild, självförtroende och kroppskännedom. Det 

har även visat sig bidra till minskade ångestkänslor samt ökade sociala färdigheter.  

3.3 Sammanfattning 

Vi kan se att de tre studier under temat studier om djur och människa i behandlingsarbete 

visat att interaktion med djur bidrar till ökat välmående för människor. I studien av Odendaal 

och Lehmann (2000) visade blodprov att interaktionen med hundar gett en ökning i den 

humörslyftande signalsubstansen phenyletylamin. I de andra två studierna visades effekter på 

deltagarnas upplevelse av humör och psykiska mående (Berget et al, 2011; Moretti et al, 

2011). Studierna under temat studier om häst och människa i behandlingsarbete visar att 

interaktion med häst i form av ridning har gett effekter dels på den fysiska hälsan, i form av 

bland annat ökad kroppskännedom och balans (Hammer et al, 2005; Håkansson et al, 2007). 

Men ridning har även visat effekt på människors psykiska hälsa och välbefinnande, där 

förändringar även har påvisats i deltagarnas självbild och självförtroende (Bass, Duchowny 

och Llabre, 2009; Bizub, Joy och Davidsson, 2003; Håkansson och Hane, 1998 se Silverberg, 

2009 s.17; Silfverberg och Tillberg, 2008).  

 

Det finns ett stort behov av mera forskning när det gäller vilka effekter hästunderstödd terapi 

kan ha för flickor med självskadebeteende. Därför fokuserar denna studie på hur interaktionen 

med häst kan påverka behandlingsresultatet för dessa flickor.  
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4 TEORETISK REFERENSRAM 

Studien har sin teoretiska utgångspunkt i symbolisk interaktionism, då vi valt att studera hur 

interaktionen med häst påverkar flickor med självskadebeteende. Symbolisk interaktionism 

fokuserar på människan som social varelse, där jagbilden förändras i den sociala interaktionen 

med andra människor. För att denna teori skall bli än mer användbar då studien handlar om 

relationen mellan häst och människa kompletteras och sammanvävs den med Biophilia, en 

förklaringsmodell som rör människans förhållande till djur och natur.  

4.1 Symbolisk interaktionism  

4.1.1 Social interaktion och kommunikation 

Ett av de allra viktigaste begrepp inom symbolisk interaktionism är social interaktion. Att 

interagera innebär en kommunikation både verbalt och icke-verbalt, även om den mest 

uppenbara interaktionen är talet. Vi samtalar med varandra genom symboler så som språk, 

som har en gemensam betydelse för oss, men vi interagerar även genom kroppsspråk, kläder 

och mimik. Interaktionen sker i alla sociala sammanhang, i mötet med andra, hela tiden. Till 

och med när vi är ensamma, när vi tänker kan man säga att en interaktion sker med sig själv, 

då vi talar till oss själva utan att någon annan hör vad vi säger (Trost och Levin, 2004). Mead 

(1976) skriver att medvetandet uppstår och utvecklas i den sociala processen inom mallen för 

social interaktion. ”Det betyder att vi måste få en inre individuell erfarenhet utifrån sociala 

handlingar, vilka innefattar erfarenheten hos separata individer i ett socialt sammanhang, 

inom vilket dessa individer interagerar” (Mead, 1976, s.107). Han menar att det är genom 

reflektion som erfarenheter förs tillbaka in i individens medvetande och på så sätt skapas en 

själv - medvetenhet. Reaktioner från andra i interaktionen gör så att individen anpassar sig där 

efter. Reflektionen av andras attityd gentemot sig själv är vad som enligt Mead utvecklar 

medvetandet.  

4.1.2 Rollen 

Sociologen Erving Goffman har haft stor betydelse för den symboliska interaktionismen 

genom sin samhällssyn som han kallar det dramaturgiska perspektivet. Han ansåg inte själv 

att han tillhörde symbolisk interaktionism, men idag är han en av de teoretiker som oftast 
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placeras inom detta område (Trost och Levin, 2004). Goffman (2009) använder metaforer 

inom teaterns värd, och menar att alla människor agerar i interaktion med andra, likt 

skådespelare som intar olika roller beroende på rådande kontext. Genom dessa framträdanden 

framställer vi oss själva så som vi vill bli sedda, och förändrar vår framtoning beroende på 

vilken respons vi får från omgivningen. Utifrån omgivningens, publikens, reaktion på vårt 

framträdande, vårt val av roll, skapas vår identitet i en reflexiv process. Denna process kan 

liknas vid den symboliska interaktionismens teori om hur vi skapar och befäster vår 

jaguppfattning. Han menar att vi människor kliver bakom scenen för att förbereda våra 

uppträdanden, för att sedan kliva ut på scenen och göra ett genomtänkt framträdande inför 

publik. Bakom scenen sker ett förberedande som gör att vi sedan uppfattas på det sätt vi vill 

bli uppfattade. Det är bakom scenen vi kan pusta ut och vara oss själva, men så fort vi ger oss 

ut på scenen spelar vi olika roller beroende på vilken publik vi möter (Goffman, 2009). I vår 

studie kan det bli intressant att se hur flickorna intar olika roller beroende på vilken kontext de 

befinner sig i. De kan ha en roll i sin vardagliga situation eller som klient, för att sedan i 

stallet vid mötet med hästarna inta en annan roll.  

4.1.3 Jaget 

Människan är en aktivt handlande, social varelse vilket innebär att vi hela tiden befinner oss i 

en process där allt är föränderligt. Mead (1976) menar att vi ser oss själva i stort sett så som 

andra ser oss, och imiterar andra vad gäller sätt att tala, klä sig och i hur vi väljer våra 

ståndpunkter. Talet har enligt Mead en väsentlig del i hur vi utvecklar vårt jag. Han menar att 

jaget inte finns där när vi föds, utan är något som ständigt förändas som ett resultat av de 

sociala erfarenheter vi tillägnar oss. Han delar in jaget i ett ”Me” och ett ”I”, vilket innebär att 

en del av jaget ”Me” är mera statiskt och innehåller allt vi samlat på oss under vår livstid. Det 

är i ”Me” vårt samvete och våra normer finns. ”I” däremot är aktivt och spontant. Det som 

sägs eller görs i ”I” försvinner snabbt och lagras sedan i ”Me” (Mead 1976). Även Goffman 

(2009) betonar jaget som en social konstruktion som förändras utifrån den sociala 

interaktionen med omgivningen. Han ser inte heller jaget som något statiskt utan något som 

sker i en ständig förändring. Enligt Trost och Levin (2004) är Goffmans syn på jaget nästan 

densamma som annan symbolisk interaktionism, med den enda skillnaden att han ser jaget 

som något den enskilde lånat från omgivningen, och alltså inget som finns hos den enskilde. 

De menar att Goffmans syn på jaget möjligen är än mer socialt än många andras.  
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4.2 Hypotesen om Biophilia  

Hypotesen om biophilia myntades av Edward O. Wilson (Kellert, 1993a). Han menar att 

människan är en biologisk varelse som har ett naturligt och medfött band till naturen. 

Människan är anpassad till att leva i och interagera med naturen. Behovet av att vara i 

naturliga miljöer och att interagera med djur och växter, är ett resultat av vår evolutionära 

utveckling. Han hävdar att förhållandet till naturen är en nödvändighet för människans 

psykiska och fysiska välmående. Djur och natur ställer inte några stora krav på människor, 

och de har inte heller förmågan att skuldelägga eller ljuga för oss. Detta kravlösa förhållande 

till djuren ger oss människor ett andrum som kan leda till ökat välbefinnande och 

återhämtning (Wilson, 1993; Norling 2002). Att vara i naturen gynnar enligt Wilson (1993) 

människans psykiska välmående och minskar stressen som stadslivet kan ge och detta 

motiverar att det bör finnas närhet till naturreservat och parker i städerna.  

 

Interaktion med djur och natur har enligt Hultman (2005) länge hävdats öka välbefinnandet 

hos människor, och kan därför vara effektivt i läkeprocesser. Frisk luft och gröna miljöer är 

läkande för både kropp och själ och trots att människan anpassat sitt leverne efter dagens 

samhälle, där andra artefakter blivit viktiga för oss så hävdar Kellert (1993b) att naturen alltid 

är en del av oss. Behovet av naturens närvaro kommer alltid att finnas kvar och kan inte 

ersättas helt. Han menar att människor kommer att fortsätta söka sig till naturen, besöka gröna 

parker och djurparker. Däremot viken typ av landskap och vilken typ av djur människan 

föredrar beror på vart man växt upp och vilka kunskaper man har om dem. Detta tyder på att 

Biophilia även har en sociokulturell dimension. Både det biologiska arvet och den kulturella 

kontexten påverkar vårt sätt att förhålla oss till naturen. Studier har enligt Ulrich (1993) visat 

att människan har en särskild relation till gröna parker och vattendrag. Detta förklarar han 

med att parker kan likna de afrikanska savannerna, varifrån han menar att människan har sitt 

ursprung. Tillgången till vatten var då begränsad och en viktig överlevnadsmöjlighet för oss.  

 

Katcher och Wilkins (1993) styrker teorin om biophilia och det medfödda behovet av närvaro 

till djur. Detta genom att belysa studier som gjorts på människor som interagerat med djur i 

terapeutiska program, eller som fritidssysselsättning. Ett exempel på en studie som de belyser 

involverade djur och gav förbättrade resultat för bland annat barn med autism. Det visade att 

det autistiska och det sociala beteendet förbättrades. De menar att detta kan vara ett bevis på 

att om biophilia finns, bör djur vara en naturlig del av vår sociala miljö. Att umgås med djur 
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kan ha en lugnande effekt och enligt Beck-Friis, Strang och Beck-Friis (2007) sänker 

interaktionen med djur blodtrycket hos både människan och djuret, samt bidrar till minskade 

stresshormoner. 

4.3 Sammanfattning 

Symbolisk interaktion och hypotesen om biophilia är egentligen två motpoler. Symbolisk 

interaktionism utgår ifrån ett sociologiskt perspektiv, där människan ses som en social 

varelse, medan hypotesen om biophilia utgår från ett naturvetenskapligt, biologiskt perspektiv 

där människan ses som en del av naturen även om den också har en kulturell aspekt. Båda 

dessa perspektiv behandlar dock interaktion på olika sätt. Interaktionismen fokuserar på 

interaktionen mellan människa och människa, medan biophilia fokuserar på interaktionen 

mellan människa och djur. Att sammanfoga två så diametrala perspektiv i en analys gör att 

den blir än mer mångfacetterad och relevant då studien handlar om interaktionen mellan häst 

och människa.  
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5 METOD 

5.1 Datainsamlingsmetoder 

Kvalitativa metoder som observationer och intervjuer lyfter fram egenskaper, stämningar och 

intryck och kännetecknas som ”mjuka” data. Kvantitativa studier, som enkäter och 

strukturerade intervjuer däremot syftar till att finna orsaker och samband genom att titta på 

storlek, antal osv. Kvantitativa metoder beskrivs av Watt Boolsen (2007) som ”hårda” data då 

man samlar in fakta så som kön, ålder eller yrke. Eftersom studiens forskningsfrågor bäst 

besvaras genom kvalitativa metoder har detta använts för insamlande av data. Studien 

kombinerar formella intervjuer med deltagande observation, som också inkluderar informella 

intervjuer. Skoog (2013) och Fangen (2005) benämner detta som metodtriangulering. 

Metodtriangulering syftar oftast till att kvalitativa och kvantitativa metoder kombineras för att 

få ut det bästa av dessa båda världar. När olika metoder inom en kvalitativ ansats kombineras 

görs detta för att nå en djupare förståelse av det som ska studeras, och öka tillförlitligheten. 

Det ger även en möjlighet till olika perspektiv på ett och samma fenomen. Detta kallas då för 

inommetodtriangulering (Fangen, 2005), vilket man kan säga att vi har gjort genom 

användning av de olika kvalitativa metoderna: formella intervjuer, deltagande observation och 

informella intervjuer.   

5.2 Urval 

Som urvalsmetod har ett målinriktat urval använts, vilket enligt Bryman (2002) innebär att 

man väljer de verksamheter och informanter som är relevanta för att få svar på 

forskningsfrågorna. Genom sökningar på Google med begrepp som ”hästunderstödd terapi”, 

”ridterapi” och ”häst” kombinerat med begrepp som ”självskador”, ”självdestruktivt 

beteende” m.fl. fick vi fram olika verksamheter som använder hästen i terapiarbete och som 

ansågs relevanta för syftet. Behandlingspersonal med erfarenhet av hästunderstödd terapi 

valdes ut och kontaktades via e-post och telefon. I e-brevet beskrevs syftet med studien och 

här ställdes frågan om informanterna var intresserade av, och om det fanns möjlighet för dem 

att delta i en intervju. Informanterna har alla olika yrkesprofessioner vilket vi anser möjliggör 

en bredare bild av vilka effekter behandlingspersonalen upplever att interaktionen med häst 

kan ha för flickor med självskadebeteende.  

 



 

 

30 

 

Det har varit svårt att få fram verksamheter som har hästunderstödd terapi för flickor med 

självskadebeteende och sökningarna på internet resulterade i endast elva relevanta 

verksamheter. Till dessa elva verksamheter skickade vi ut en förfrågan om deltagande i 

studien. Av dessa elva var det sex stycken som inte besvarade frågan eller som tackade nej till 

att delta i studien. De fem verksamheter som återstod valde samtliga att delta och var 

relevanta för vår studie. I fyra av verksamheterna kunde en intervju vardera genomföras. Vid 

kontakt med en av verksamheterna fick vi en förfrågan från behandlaren att själva få prova på 

ridterapi. Detta tackade vi då ja till och valde att göra den deltagande observationen och de 

informella intervjuerna där. De två behandlarna som utförde ridterapin valde även att ställa 

upp på två intervjuer (Informanterna närvarade tillsammans vid båda intervjuerna). 

 

I matrisen nedan ges en sammanställning av de verksamheter och informanter som deltog i 

studien, samt vilken datainsamlingsmetod som kom att användas. Samtliga informanters 

namn är fingerade, likaså verksamheterna: 

 

Verksamhet Intervjuer Deltagande 

observation 

Informella 

intervjuer 

Informant 

”Ponnyn” Skype   Petra 

”Ridhuset” Telefon   Rune 

”Boxen” Intervju 1 

Intervju 2 

X X Bosse, Berit 

Bosse, Berit 

”Sadeln” Telefon   Sandra 

”Manen” Telefon   Mikaela 

 

Bild 1. Sammantaget utfördes alltså sex formella intervjuer, varav tre 

telefonintervjuer, en Skype-intervju samt två ”vanliga” intervjuer vid möte. Till detta 

gjordes en deltagande observation under fyra timmar där tillfälle även gavs till 

informella intervjuer med två av informanterna, var för sig och ihop.  

5.3 Förförståelse 

Thurén (2007) beskriver förförståelse som den kännedom man har sedan tidigare kring 

studiens ämne. Han menar att en studie alltid är påverkad av forskarens förförståelse och det 

är en utmaning för forskaren att förhålla sig objektiv till det som studeras. Fanny har lång 

erfarenhet av hästar sedan tidigare, och intresset för hur hästen kan användas i det 
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socialpedagogiska arbetet uppkom när hon för första gången hörde talas om att det fanns 

HVB-hem som kombinerar olika behandlingar med hästunderstödd terapi. Maria har ett stort 

intresse för djur, men nästan ingen erfarenhet av hästar. Hon provade på ridning i ung ålder, 

men slutade ganska snart på grund av osäkerhet efter ett antal avkastningar. Denna osäkerhet 

finns fortfarande kvar och hon har stor respekt för dessa djur. Intresset hos henne väcktes först 

när vi diskuterat kring ämne för uppsatsskrivande. Den förförståelse vi har får betydelse för 

studiens resultat, eftersom våra tidigare erfarenheter och upplevelser enligt Thurén (2007) har 

betydelse för hur vi uppfattar vår verklighet. Att förförståelsen påverkar oss är vi medvetna 

om och har under studiens gång varit noga med att medvetet reflektera över vår förförståelse 

och hur den påverkar oss i varje situation, i allt ifrån val av problemformulering till 

datainsamlingsmetoder, analys och resultat. Enligt Thurén är det viktigt att forskaren är 

medvetenhet kring sin förförståelse för att kunna förhålla sig till den på bästa sätt.  

5.4 Planering och genomförande  

Då området är mycket specifikt, och inte särskilt vanligt förekommande i Sverige, valde vi att 

genomföra några av intervjuerna över telefon och som videosamtal via Skype, för att få ihop 

tillräckligt med informanter med erfarenhet av hästunderstödd terapi för flickor med 

självskadebeteende. Den deltagande observationen genomfördes som en introspektiv studie då 

vi själva var deltagare i en terapisession. Vi har alltså vävt samman flera olika 

datainsamlingsmetoder för att på bästa sätt kunna studera ämnet. 

5.4.1 Intervjuer 

Forskningsintervjun är ett professionellt samtal, som bygger på samtal om vardagslivet. 

Forskarens avsikt är att försöka förstå världen utifrån informanternas levda värld, deras 

synvinkel och erfarenheter. Det kan tyckas som en enkel uppgift att forska med hjälp av 

intervjuer, men det är enligt Kvale och Brinkmann (2009) svårt att göra det bra. Att intervjua 

innebär att samtala, vilket de flesta vuxna människor gör i olika former, i allt ifrån 

vardagssamtal till samtal i professionella sammanhang. Med forskningsintervju menas ett 

samtal med en särskild struktur, och ett visst syfte och är inte ett jämställt samtal, eftersom 

forskaren har ett maktövertag att kontrollera och definiera situationen. Att genomföra 

kvalitativa intervjuer är enligt Kvale och Brinkmann ett hantverk, en konst som man lär sig 

genom praktiska färdigheter och omfattande träning. Det går inte att följa någon tydlig mall 
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för hur en intervju bör genomföras och kvaliteten hos intervjun bedöms utifrån värdet i den 

producerade kunskapen. Att genomföra en intervju innebär en aktiv process där relationen 

mellan forskaren och informanten producerar kunskap. För att skapa en god intervjusituation 

krävs att intervjuaren skapar en god kontakt med informanten, genom ett aktivt lyssnande och 

visat intresse för ämnet, samt tydlighet i intervjuns syfte.  

 

Syftet med intervjuerna var att få svar på studiens frågeställningar. Som intervjuform valdes 

halvstrukturerade intervjuer och samtliga intervjuer har genomförts utifrån samma 

semistrukturerade intervjuguide bestående av ett tjugotal öppna, halvstrukturerade frågor med 

möjlighet till följdfrågor (Se bilaga 1). I en semistrukturerad intervjuguide utgår man enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) från vissa teman och har ett antal förslag på frågor som öppnar 

upp för diskussion och följdfrågor. Informanten ges möjlighet att prata fritt, men vi som 

intervjuare styr tillbaka informanten om det blir diskussion kring annat än de teman som 

berörs. Inspelning av intervjuerna bör ske, för att forskaren ska ha möjlighet att helt 

koncentrera sig på intervjun. Med ett bandat material har man som forskare också en 

möjlighet att kunna återgå till intervjusituationen flera gånger (ibid.). 

5.4.1.1 Intervjuer med två informanter samtidigt 

Tanken var från början att vi skulle genomföra enskilda intervjuer med två informanter i 

samband med den deltagande observationen, men det slutade med att vi gjorde två intervjuer 

där båda informanterna var närvarnade och svarade på frågor tillsammans. Vi hade i förväg 

blivit informerade om att det skulle vara två andra socialpedagogstudenter (från termin ett) på 

plats under observationstillfället, men inte vid intervjutillfällena. När vi kom till 

verksamheten, där vi avtalat tid och plats med de två informanterna för att delta i 

observationen samt utföra de två intervjuerna upptäckte vi att det var ytterligare sex studenter 

från socialpedagogiska programmet närvarande, alltså fyra fler än vad vi blivit informerade 

om. De två informanterna hälsade oss välkomna och berättade att även de andra studenterna 

från socialpedagogiska programmet skulle delta vid observationstillfället, samt vara 

närvarande vid intervjutillfället. Ibland kan det enligt Bryman (2002) hända saker som gör att 

man blir tvungen att vara flexibel i sitt tillvägagångssätt och kunna avvika från det planerade, 

vilket man har möjlighet att göra då man använder sig av den kvalitativa forskningsmetoden. 

Vi hade kunnat välja att avstå från att intervjua informanterna med de andra studenterna 

närvarande, men orutinen som forskare gjorde att vi inte insåg hur detta kunde påverka. 
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Därför valdes att trots allt genomföra intervjun, då vi inte ville mista den information dessa 

informanter eventuellt kunde bidra med till studien. 

 

De andra studenterna undersökte hästunderstödd terapi som metod, med fokus på delaktighet. 

Eftersom dessa studenter var närvarande vid intervjuerna, vilket inte var planerat från början, 

blev vi tvungna att ändra vårt tänkta tillvägagångssätt. Istället för att ha enskilda intervjuer 

med informanterna var för sig, fick vi alltså tillsammans med de andra studenterna göra två 

intervjuer där båda informanterna intervjuades vid samma tillfälle. Intervjuerna delades upp 

på två tillfällen, samma dag. Intervjuguiden vi förberett användes, men delades upp på två 

tillfällen, första halvan vid första tillfället och andra halvan vid andra tillfället. Den första 

intervjun skedde vid en fikaplats på stallplanen och varade i ca 1,5 h och den andra intervjun 

skedde i ett konferensrum inne i stallet och varade i ca 1h och 45 minuter. Meningen var att vi 

skulle följa vår intervjuguide medan de andra satt bredvid och enbart lyssnade. Trots detta 

flikade de ibland in följdfrågor till informanterna och det blev därför svårt att kontrollera 

situationen. De andra studenternas närvaro hindrade oss att styra intervjusituationen så som vi 

egentligen önskade, vilket gav ett överflödigt material samt försvårade möjligheterna för oss 

att hålla den röda tråden. Niemi (2013) menar att forskaren kan få till sig sådan information 

som inte är önskvärd och/eller relevant för studiens syfte och frågeställningar, vilket kan bli 

problematiskt vid bearbetningar av materialet. Även om Niemi i detta fall särskilt åsyftar 

situationer vid genomförande av informella intervjuer kan vi se att detta kan vara 

problematiskt även vid formella intervjuer där andra sitter med och lyssnar, som i fallet med 

våra intervjuer och de studenter som närvarade. 

 

Den ena intervjun spelades inte in (vid fikaplatsen) då det blåste och var svårt med inspelning 

utomhus. Noggranna anteckningar fördes istället under hela tillfället. Den andra intervjun (i 

konferensrummet) spelades in med hjälp av ett inspelningsprogram på telefonen.  

5.4.1.2 Telefon- och videointervjuer 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att fördelarna med telefonintervjuer är att det geografiska 

avståndet inte får någon betydelse. Varken vår tid eller budget tillät långa resor och av denna 

anledning gjordes tre intervjuer över telefon, och en videointervju via Skype. Svårigheterna 

med att ha intervjuer över telefon eller som videosamtal är att det blir viktigt att 
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uppkopplingen är god. I de flesta intervjuer var det lätt att höra vad informanterna sa, och 

även lätt att lyssna av och transkribera inspelningarna efteråt.  

 

I studien genomfördes tre telefonintervjuer. Vi ringde då upp informanten vid avtalad tid och 

ställde frågorna över telefon. Vid telefonintervju blir det extra viktigt att formulera sig tydligt, 

så att informanten hör frågorna. När man inte ser hur personen använder sitt kroppsspråk eller 

mimik är risken stor att man missar betoningar eller uttryck som personen gör. Vid en av 

telefonintervjuerna var det mycket ljud som störde i bakgrunden. Det resulterade i att det blev 

svårt att höra informantens svar tydligt i vissa lägen vilket även försvårade transkriberingen. 

Telefonintervjuerna varade ca 40 - 45 minuter och bestod av samma halvstrukturerade 

intervjuguide som användes vid samtliga intervjuer. En av oss ansvarade för intervjun, medan 

den andra satt bredvid och lyssnade och antecknade. Högtalaren på telefonen var på under 

intervjun och en annan telefon lades bredvid och spelade in samtalet. En annan intervju 

genomfördes som videosamtal via Skype. Skillnaden mellan att göra ett videosamtal och ett 

telefonsamtal är att vi istället ringde upp informanten med hjälp av Skype och kunde då se 

informanten på dataskärmen. I övrigt är tillvägagångssättet detsamma som vid 

telefonintervjuerna. Videosamtalet varade ca 45 minuter. Även här ansvarade en av oss för 

intervjun, medan den andra satt bredvid och lyssnade och antecknade. Intervjun spelades in 

med hjälp av inspelningsprogrammet Pamela. Vi valde dock att endast spela in ljudet och 

ingen bildinspelning skedde.  

5.4.2 Deltagande observation 

En av de mest centrala metoder för kvalitativt insamlande av data är enligt Fangen (2005) den 

deltagande observationen. Begreppet likställs ofta med fältarbete, men det ger en tydligare 

bild av vad forskaren egentligen gör, nämligen att delta i interaktioner med människor och 

samtidigt observera och studera dem. I vår studie gjordes en form av deltagande observation. 

Observationen ägde rum vid ett tillfälle, i en stallmiljö med tillhörande ridhus. Även här var 

de andra studenterna (se s.32) samt två ridterapeuter med vid observationstillfället. 

Observationen började redan när vi klev in i stallet och fortsatte sedan i fyra timmar, både i 

stallet och i ridhuset. Anteckningar fördes under hela den deltagande observationen, utifrån en 

observationsguide som vi förberett med teman som vi ville titta extra mycket på (Se bilaga 2 

med teman som: Hur används hästen, Våra upplevelser och Behandlarens roll). Att göra en 

deltagande observation innebär enligt Fangen (2005) att både observera och delta på en och 



 

 

35 

 

samma gång. Hon menar att deltagande observation kan ses som en skala från att endast delta, 

till att endast iaktta. Fullständig observation innebär att forskaren ställer sig vid sidan av och 

endast studerar och iakttar, och om forskaren endast deltar är han/hon med som en primär 

deltagare, med samma villkor som övriga närvarande. Genom att vi deltog i en 

ridterapisession kan det betraktas som ett fullt deltagande. Dock valde Fanny att inte sitta på 

hästryggen, och därför stod hon vid några tillfällen vid sidan av och intog då en mer 

observerande roll. För att göra en väl genomförd deltagande observation krävs att forskaren 

hittar ett bra sätt att kombinera dessa båda förhållningssätt. Det krävs en balansgång där 

deltagandet ger dig möjlighet att förstå de interna koder och kommunikationen som sker, utan 

att för den skull göra avkall på din mera objektiva roll som forskare och observatör. Forskaren 

måste engagera sig, och delta i samspelet och i det som studeras för att samla in trovärdiga 

data (Fangen, 2005). 

 

Det finns etiska dilemman i metoden deltagande observation. Forskaren kan inte undvika att 

påverka och förändra situationen med sin närvaro och därför är reflektion och självrannsakan 

mycket viktigt (Fangen, 2005). Detta märktes vid den deltagande observationen, då 

informanterna som höll i ridterapisessionen själva berättade att de arbetade på ett annorlunda 

sätt med oss än vad de brukade göra i behandlingsarbetet med flickorna. Detta har vi tagit 

hänsyn till vid analysen av det som framkommit, och är medvetna om att en ridterapisession 

ser annorlunda ut för oss, än vad den gör för flickorna.  

 

När forskaren använder sig av deltagande observation som metod påverkas tolkningen och 

resultatet av forskarens egna känslor och upplevelser (Fangen, 2005; Niemi, 2010). En 

introspektiv studie är en metod där forskaren själv är objektet som studeras. Metoden är inte 

särskilt vanlig och inte helt enkel att använda sig av, men som vi tolkar det har den tydliga 

kopplingar även till deltagande observation. Avsikten med introspektiva studier är att 

objektivt kunna beskriva och förstå varför man reagerar på ett visst sätt. Möjligheten gavs att 

få utföra deltagande observation då klienterna inte var på plats. Vi fick därför själva delta i en 

ridterapisession, och göra praktiska övningar med hästarna både i stallet och i ridhuset. Vi 

borstade hästarna och selade på dem sin utrustning och gjorde några praktiska övningar i 

stallet innan vi gick in i ridhuset. Till en början fick Maria gå runt med en av hästarna 

samtidigt som en av informanterna, som är utbildad behandlare och ridterapeut, gick bredvid 

och instruerade hur hon skulle göra. Maria fick prova på att rida och terapeuterna visade och 
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förklarade hur de arbetar med ridterapi. Fanny ledde då hästen och behandlaren gick bredvid 

Maria samtidigt som de pratade om hur Maria skulle sitta och andas på hästen för att slappna 

av. Fanny var hela tiden närvarande vid samtliga övningar, men som vi tidigare nämnt intog 

hon ibland en mer observerande roll. Därför blev Fanny och Marias upplevelser av 

terapisessionen av lite olika karaktär, då Maria fick prova på att sitta på hästen medan Fanny 

endast gjorde övningar från backen.  

 

Eftersom vi inte studerade klienterna utan våra egna reaktioner kan detta ses som en 

modifierad form av en introspektiv studie. Ett exempel på en introspektiv studie är gjord av 

Johan Ottosson, där han beskriver sin egen upplevelse av naturen efter en olycka som 

resulterade i en bestående hjärnskada. Han har här valt att skriva om sig själv i tredje person 

(Ottosson, 2001). Forskaren skall alltså i en introspektiv studie beskriva sin egen upplevelse 

av ett fenomen och objektivt försöka förklara känslor och händelser som sker i den egna 

kroppen, vilket också sker vid deltagande observationer (Niemi, 2010). Dock skriver vi inte 

om upplevelserna i tredje person, utan vi lyfter fram oss själva som forskare, precis som man 

gör vid deltagande observationer.  

5.4.3 Informella intervjuer 

Deltagande observation inbjuder till informella intervjusituationer som kan ge forskaren 

tillgång till en annan typ av information, nämligen sådant som deltagarna inte vill berätta i en 

regelrätt intervju. Stämningen blir oftast avslappnad, vilket kan inbjuda till andra frågor och 

diskussioner som ger betydelsefull information kring det fenomen som studeras (Fangen, 

2005; Niemi, 2013).  Niemi menar att när informella intervjuer används som metod finns 

ingen frågeguide, men fältanteckningar förs oftast under själva tillfället. De informella 

intervjuer sker ofta i samband med en aktivitet, så som deltagande observation. Det ger 

forskaren en möjlighet att se och höra vad som är viktigt för deltagaren och vad han/hon själv 

vill berätta om. Svårigheterna med den här metoden kan vara att det material som samlas in, 

inte blir helt relevant för forskningsfrågorna (ibid.). Detta märkte vi vid vår observation. Vi 

fick ett rikt material, men delar av det är svårt att använda. Detta kan bero på att behandlarna 

fick berätta fritt, men även att frågor från de andra studenterna som var närvarande vid 

observationstillfället (se s. 33), ledde in behandlarna på frågor som inte var relevanta för oss. 

Enligt Fangen (2005) är det även viktigt att tänka på att det alltid handlar om att forskaren 

tolkar det material som inkommer. Forskaren är selektiv både när det gäller informella 
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intervjuer och observationer, och resultatet blir en tolkning av individens subjektiva 

upplevelser samt forskarens upplevelse av vad som ägt rum.  

5.5 Transkribering  

5.5.1 Intervjuer 

Att transkribera innebär enligt Kvale och Brinkmann (2009) att man transformerar och fixerar 

intervjusamtalet från muntligt tal till skriven text. Alltså en översättning från en 

berättandeform till en annan berättandeform. Det är en komplicerad uppgift att transkribera 

intervjuer, och innebär en tolkande process. En intervju är en levande form av interaktion som 

innefattar tonfall och kroppsuttryck. Detta försvinner vid transkriberingen och är inte längre 

synligt för den som läser utskriften.  När väl intervjusituationen är transkriberad blir den ofta 

studiens empiriska kärna och utgångspunkten för analys och bearbetning av materialet, därför 

bör mycket eftertanke och tid läggas på att göra en väl genomförd transkribering. Att 

transkribera en intervju innebär en inledning till en analytisk process. Syftet med 

undersökningen styr hur mycket och vad som skall skrivas ut. Skall intervjun bli föremål för 

detaljerad språklig analys är det viktigt att utskriften blir så ordagrann som möjligt och pauser, 

hummanden och liknande kan spela en stor roll i analysen av materialet. Syftet med vår 

intervju är att analysera meningen i texten och ingen ingående språklig analys är därför enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) nödvändig. Vi valde att återge informanternas svar ordagrant, 

men utan suckar, stönar, hummanden och liknande. Detta gjorde att det transkriberade 

materialet fick en mer skriftlig karaktär. Vi markerade betoningar, och pauser. 

Transkriberingen av de första två intervjuerna gjordes tillsammans. Detta för att öka 

förutsättningarna för att transkriberingen skedde på ett likartat sätt. Transkriberingen 

resulterade i totalt 58 sidor text. Anledningen till att det transkriberade materialet kan 

upplevas tunt är att en av gruppintervjuerna skedde utan inspelningsmöjlighet och endast 

anteckningar fördes. 

5.5.2 Deltagande observation och informella intervjuer 

Under observationstillfället samt vid de informella intervjuerna fördes fältanteckningar 

löpande. Fangen (2005) förklarar fältanteckningar med att forskaren förvandlar en händelse 

till en skriven text, som sedan blir föremål för analys. Vidare skriver hon att en fältanteckning 
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bör ge en utförlig beskrivning av händelsen, utan att forskaren lägger in sina egna värderingar. 

Fältanteckningar bör ske så snart som möjligt efter händelsen, helst löpande under 

observationstillfället, eftersom det är svårare att komma ihåg vad som sagts och gjorts ju 

längre tiden går.  Enligt Fangen är direkta citat avgörande för att fånga perspektivet och 

forskaren bör återge informanternas utsagor så ordagrant som möjligt (ibid.). Vi försökte att 

hela tiden under observationens gång anteckna när tillfälle fanns, och direkt efter 

observationen sammanställdes anteckningarna. Vi försökte även att skriva så sanningsenliga, 

beskrivande och objektiva anteckningar som möjligt. Anteckningarna blev sedan föremål för 

analys.  

5.6 Bearbetning och analys 

Empirin har bearbetats utifrån de teoretiska utgångspunkterna, för att söka svar på studiens 

syfte och forskningsfrågor. Att analysera empirin och samtidigt ha sina teoretiska glasögon på 

sig innebär att man utgår från en deduktiv ansats. En deduktiv ansats innebär Watt, Boolsen 

(2007) att forskaren prövar sina hypoteser genom att testa dem på sitt empiriska material. 

Forskaren har alltså sin utgångspunkt och referensram i teorin och testar den gentemot sina 

insamlade data, och drar alltså slutsatser från redan befintliga teorier. Om forskaren istället 

har en induktiv ansats utgår forskaren från sina observationer av ett fenomen och drar sedan 

slutsatser som kan generaliseras (Danemark et al, 2003). Forskaren har då sin utgångspunkt i 

sin empiri, oftast utan koppling till teorin och utvecklar teman och koder som kan generera 

nya teorier eller delar av teorier (Watt, Boolsen, 2007).  

 

När forskaren använder sig av olika analystekniker och plockar ihop de verktyg som finns till 

hands använder denne sig av en analysmetod som enligt Kvale och Brinkmann (2009)  kallas 

Bricolage. I analysarbetet har inspiration tagits av det Kvale och Brinkmann benämner 

teoretisk tolkning samt av Fangens (2005) olika grader av tolkning. Dessa olika 

analysmetoder ligger nära varandra i sättet att tolka och analysera, men de beskriver 

analysarbetet på olika sätt.  
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5.6.1 Bricolage med fokus på teoretisk tolkning  

5.6.1.1 Teoretisk tolkning enligt Kvale och Brinkmann 

I teoretisk tolkning börjar forskaren enligt Kvale och Brinkmann (2009) med att skaffa sig en 

allmän uppfattning av intervjuerna genom att läsa materialet flera gånger och sedan reflektera 

över vilka teman som är av särskilt intresse. Forskaren jobbar med att finna strukturer, 

mönster, teman och förbindelser genom att fördjupa sig i specifika avsnitt. Genom att läsa 

materialet flera gånger på det sätt som Kvale och Brinkmann beskriver fann vi två 

huvudteman: Att använda hästen i hästunderstödd terapi samt Effekter av interaktionen med 

häst. En tolkning av materialet sker alltså utan att forskaren följer någon särskild 

analysmetod. Kvale och Brinkmann menar att forskaren börjar med att inta en beskrivande 

och iakttagande roll, där man framförallt framför informanternas egna upplevelser. Därefter 

kopplar forskaren i teoretisk tolkning på sina teoretiska kunskaper och tolkar resultatet för att 

lyfta analysen till en högre dimension. Att koppla på teorin i analysen kan enligt Kvale och 

Brinkmann bidra till nya dimensioner i tolkningen, men det kan också leda till vissa skevheter 

i fenomenet som beskrivs. De teoretiska beskrivningarna kan bli överdrivna och snedvridna, 

och forskaren kan då missa nya aspekter av det fenomen som undersöks (ibid.). 

5.6.1.2 Tolkning av olika grader enligt Fangen  

Den teoretiska tolkningen som Kvale och Brinkmann (2009) gör och som först utgår från en 

beskrivande tolkning som sedan lyfts till en teoretisk tolkning kan liknas vid det Fangen 

(2005) beskriver som tolkning av olika grader. I den första gradens tolkning blir analysen 

enligt Fangen empirinära och forskaren börjar med att beskriva och konstatera vad hon ser 

och hör. Att tolka på detta sätt innebär att informanterna lätt kan känna igen sig eftersom 

beskrivningen ger en sammanfattande bild av informanternas egna erfarenheter. Denna 

erfarenhetsnära tolkning innebär enligt Fangen att forskaren inte kommer längre än till att 

beskriva situationer och kan därmed missa mönster, strukturer och trender. För att lyfta 

tolkningen till en högre nivå måste forskaren därför lyfta in tidigare erfarenheter, så som 

tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Ett dilemma med tolkning av andra graden 

är att forskaren kan gå för långt med sin tolkning och koppla på begrepp och teorier som gör 

att informanterna inte längre känner igen sig i beskrivningen. Fangen beskriver även att 

tolkning kan ske på en ytterligare nivå, den tredje graden. Den tredje graden har vi valt att 
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bortse ifrån eftersom den syftar till att söka efter dolda agendor och intressen. I analysen 

används därmed enbart de två första tolkningsnivåerna (ibid.).  

5.6.1.3 Bricolage - en kombination av de två arbetssätten 

På detta sätt har vi arbetat med empirin i olika steg, där vi började med att övergripande läsa 

igenom och strukturera upp vår empiri och finna teman (Kvale och Brinkmann, 2009). 

Resultat och analys presenteras med hjälp av speglande citat från både de informella och de 

formella intervjuerna. Vi väver även in fältanteckningar utifrån erfarenheterna och 

upplevelserna från den deltagande observationen. I bild 2 nedan ger vi ett exempel på hur vi 

har arbetat med de två analysmetoderna: 

 

Bearbetning av empirin: 

Efter att ha läst materialet flera gånger och funnit vissa mönster bildades två 

huvudteman: Att använda hästen i hästunderstödd terapi samt Effekter av 

interaktionen med häst. 

 

Resultat: 

Tema: Effekter av interaktionen med häst 

För vissa av flickorna kan det vara välgörande att bara vara tillsammans med 

hästarna. 

 

Speglande citat: 
När jag får ångest och känner att nu behöver jag skära mig, då kan jag gå till 

hästen. (Formell intervju med Petra, där Petra hänvisar till en Klient) 

 

Tolkning av första graden (Fangen) och beskrivning av informanternas 

upplevelser (Kvale och Brinkmann): 

Självskadebeteende är ofta förknippat med känslor av ångest och nedstämdhet, 

och därför kan interaktionen med hästen hjälpa när flickorna får dessa känslor.  

 

Tolkning av andra graden (Fangen) och teoretisk tolkning (Kvale & 

Brinkmann): 

Beck-Friis, Strang och Beck-Friis (2007) menar att beröring av djur sänker 

blodtrycket hos människan, samt bidrar till minskade stresshormoner. 

 

 

Bild 2. Bilden visar hur vi arbetat med de två analysmetoderna: tolkning av olika grader 

enligt Fangen (2005) samt teoretisk tolkning enligt Kvale och Brinkmann (2009).  
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5.7 Etiska överväganden 

Kandidatuppsatser definieras inte enligt lag som forskning och behöver därmed inte genomgå 

en etisk prövning. Trots det är det mycket viktigt att studien följer de etiska riktlinjer som 

finns och att studien genomförs på ett etiskt godtagbart sätt. Det innebär dels ett etiskt ansvar 

gentemot de individer som deltagit i studien, men även gentemot att den färdiga produkten i 

form av denna kandidatuppsats skrivits på ett etiskt riktigt sätt, utan fusk eller på ett annat 

vetenskapligt oredligt sätt (Kalman och Lövgren, 2012).  

5.7.1 Val av metod och informanter 

När studier skall genomföras på människor krävs alltid ett etiskt ställningstagande. 

Tillvägagångssätt och metod måste väljas omsorgsfullt och riskerna för individerna som deltar 

bör noga övervägas. Om riskerna för deltagarna bedöms för stora, skall studien inte 

genomföras (Svedmark, 2012; Nyström 2012).   

 

Ursprungligen var planen att göra intervjuer med personer som tidigare deltagit i behandling 

med hästunderstödd terapi. Efter övervägande med vår handledare kom vi fram till att 

enskilda intervjuer försätter informanterna i en allt för utsatt situation, då de befinner sig i 

svåra livssituationer. Vi som forskare påverkar informanterna och har då mycket liten kontroll 

över vilka följdeffekter detta kan få. Istället bestämde vi oss för att genomföra deltagande 

observationer i en grupp under pågående terapisession. Detta skulle innebära att det inte blir 

fokus på endast en informant, utan att fokus istället flyttas till gruppen och hur en 

terapibehandling mera praktiskt går till. Informella intervjuer hade då kunnat ge oss den 

information vi önskade utan att utsätta informanterna för obehag. Efter kontakt med de olika 

verksamheter som arbetar med hästunderstödd terapi upptäckte vi att de allra flesta endast 

arbetar med en patient vid varje session. Flera av behandlarna poängterade också att de 

samtalsämnen som uppkommer oftast är mycket känsliga och att vår medverkan därför skulle 

kunna påverka resultatet av terapisessionen, och det är inget varken vi eller behandlarna vill 

riskera. Vidare beslutades därför att fokusera på hur personal som arbetar med hästunderstödd 

terapi upplever effekterna av terapimetoden. Därför valde vi att genomföra intervjuer med 

personal som har erfarenhet av hästunderstödd terapi, deltagande observation utan klienter 

samt informella intervjuer.  
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5.7.2 Genomförande 

För att studien skall hålla god etisk kvalitet krävs enligt Kvale och Brinkmann (2009) att 

forskaren är medveten om sin roll under genomförandet. Forskaren bör hålla en professionell 

distans till informanten och inte involvera sig för mycket i dennes situation. Vid 

intervjusituationerna försökte vi att förhålla oss objektivt till ämnet. Vi ställde öppna, icke 

ledande frågor och lämnade utrymme för informanternas svar. Vid de två formella 

intervjuerna som genomfördes vid observationstillfället, med två informanter samtidigt 

uppstod vissa problem (se även s.32). Sex andra socialpedagogstudenter var närvarande vid 

intervjutillfället och flikade in med följdfrågor som inte rörde ämnet, vilket försvårade för oss 

att följa en röd tråd. Det är ett etiskt dilemma att både vi och informanterna flera gånger 

tappade tråden, och kan ha bidragit till att viktig information fallit bort.  

5.7.3 Informerat samtycke  

Ett informerat samtycke skall så gott som alltid inhämtas då interaktion med människor sker i 

studiesyfte (Svedmark, 2012). Informerat samtycke är en sammanvävning av samtyckeskravet 

och informationskravet. Samtycke är beroende av att informanten får tydliga och grundlig 

information om studiens syfte, metod, förvaring av data, risker med deltagande samt 

frivillighet i deltagandet.  Därför lämnas ett informationsbrev ut som ger informanten 

möjlighet att välja om denne vill delta i studien eller inte (Kalman och Lövgren, 2012). Vi 

skrev ihop ett informationsbrev där informanterna även hade möjlighet att skriva under ett 

samtycke till att delta i studien (Se bilaga 3 och 4). Informationsbrevet skickades till samtliga 

informanter flera dagar innan genomförd intervju. Eftersom vissa av de intervjuer vi gjorde 

skedde över telefon eller skype inhämtades samtycket muntligt innan dessa intervjutillfällen, 

efter att vi frågat om de läst igenom, förstått och godkänt innehållet.  Vid intervjuerna som 

genomfördes i samband med den deltagande observationen hade informationsbrevet skickats 

ut i förväg. Väl på plats ändrade informanterna själva tillvägagångssättet då de själva föreslog 

att båda informanterna skulle vara närvarade vid intervjuerna, samt att några andra studenter 

(se sid.33) också skulle närvara. Tillvägagångssättet stämde därmed inte längre överens med 

vårt informationsbrev och samtycket från informanterna inhämtades därför muntligen. Vi 

anser att eftersom de själva valde att ändra genomförandet finns inget etiskt dilemma i att de 

andra studenterna närvarade.   



 

 

43 

 

5.7.4 Konfidentialitet 

Konfidentialitetskravet är en annan viktig del att ta hänsyn till i en studie. Det innebär att 

deltagarna i studien skall skyddas från identifiering genom att forskaren är noggrann i 

hanteringen av insamlad data, så som anteckningar, inspelningar mm. (Svedmark, 2012). Vi 

valde därför att avidentifiera både verksamhetens lokalisering, samt alla informanters namn. 

Detta för att minska risken för igenkännande. Samtliga inspelningar och anteckningar vi 

samlat in har under studiens gång hanterats med försiktighet och endast vi och vår handledare 

har haft tillgång till dessa.  

5.7.5 Nyttjandekrav 

Nyttjandekravet innebär enligt Kalman och Lövgren (2012) att de uppgifter som samlats in 

under studiens gång används i det syfte som framgår. Deltagarna skall kunna lita på att den 

information som lämnas inte används på ett felaktigt sätt, utan endast för studiens ändamål 

(Kalman och Lövgren, 2012). Vi har endast använt det insamlade materialet i studiesyfte och 

inte för något annat ändamål än det som framgår.  

5.8 Studiens kvalitet 

5.8.1 Validitet  

Validiteten handlar om giltigheten och styrkan i det man har avsett att undersöka. Kvale och 

Brinkmann (2009) hävdar att man måste anpassa metoden efter syftet med studien och under 

hela processen ställa sig frågan om det man studerar är det man har sagt att man ska studera. 

Validiteten handlar alltså om studiens trovärdighet och hållbarhet och för att säkerställa 

validiteten ska man sträva efter att anpassa undersökningsmetoden efter syftet med studien. Vi 

har arbetat med syftesformuleringen och diskuterat det med vår handledare vid ett flertal 

tillfällen, för att säkerställa att det vi menat att studera är det som framgår i syftet och 

frågeställningarna. Vi har sökt tidigare forskning kring ämnet för att hitta en unik 

utgångspunkt för vad som skall studeras 
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5.8.2 Reliabilitet 

Reliabilitet berör frågan om forskningsresultatets tillförlitlighet och huruvida resultatet av 

studien kan reproduceras av en annan forskare vid ett annat tillfälle. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att informanterna kan förändra sina svar och ge annan information till andra 

forskare. Reliabiliteten i en intervjustudie kan påverkas av såväl informanten som forskaren 

själv. Informanternas uttalanden kan påverkas av många faktorer och de kan även förändras 

över tid menar Kvale och Brinkmann. Reliabiliteten är dock enligt Bryman (2002) mer 

relevant i kvantitativa studier då det handlar om mått och mätningars pålitlighet i en 

undersökning. Vi har varit eftertänksamma vid intervjuerna och försökt att inte ställa ledande 

frågor utan låta intervjupersonen prata utifrån dennes kunskaper och erfarenheter. 

5.8.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet avser enligt Kvale & Brinkmann (2009)  huruvida kunskapen som 

producerats vid en intervju går att överföra till andra situationer och andra 

undersökningspersoner. Vidare beskrivs olika former av generalisering. De menar att man i 

intervjustudier av kvalitativ typ kan utgå från en analytisk generalisering som innebär en 

bedömning av studiens resultat och att denna bedömning kan ge vägledning för vad som kan 

ske i en annan och liknande situation (ibid.). Studien visar på ett liknande synsätt hos samtliga 

informanter trots olika professioner och erfarenheter, vilket ökar möjligheten för studiens 

generaliserbarhet.  Vi är medvetna om att upplevelserna av hästunderstödd terapi är subjektiva 

och eftersom vi inte har frågat klienterna själva går det inte att generalisera resultatet fullt ut.  
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6 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Resultatet analyseras utifrån två övergripande 

teman, som har sina utgångspunkter i studiens forskningsfrågor: Att använda hästen i 

hästunderstödd terapi och Effekter av interaktionen med häst. Vid analysen framkom ett antal 

underteman som redovisas nedan. Dessa teman presenteras och styrks med hjälp av relevanta 

citat, och kopplas sedan till studiens teoretiska utgångspunkt samt tidigare forskning. I 

analysen fokuseras på hästunderstödd terapi för flickor med självskadebeteende och därför 

använder vi inte begrepp så som klient eller patient då dessa begrepp kan ge intrycket av att 

det gäller alla. Vi har valt att fokusera på flickorna.   

6.1 Att använda hästen i hästunderstödd terapi  

Under detta huvudtema kommer vi att redogöra för hur hästen används i hästunderstödd 

terapi. Temat är i sin tur indelat i underteman som: Hästen som aktör i ett rollspel, Hästen och 

behandlaren som likvärdiga kollegor, Hästens rygg- en plats för återhämtning samt Ett ärligt 

förhållande.  

6.1.1 Hästen som aktör i ett rollspel 

Hästunderstödd terapi är en metod som innefattar moment där ridning ingår, men den största 

delen av terapiarbetet sker inte från hästryggen. Alla informanter poängterade att syftet aldrig 

är att flickorna skall lära sig att rida. Det är alltid behandlingsarbetet som står i fokus, och för 

att uppnå förändring används hästen på många olika sätt. Det kan handla om att kunna 

kontrollera hästen från backen, alltså när man inte rider. Ge rätt signaler för att få den att göra 

olika rörelser, få den att lyssna på dig och följa dig.  

 

Det är att man verkligen får testa att vara på olika sätt och se vilken reaktion det 

blir från hästarna, och hästarna blir som en symbol för omvärlden. (Formell 

intervju med Rune) 

 

Sedan kan man ju även använda sig av det … alltså om tjejer har svårt att säga 

ifrån, om de behöver träna på att sätta gränser för sig själva. Om man t.ex. har 

varit utsatt för övergrepp, då behöver man ju träna sig på att säga nej, säga ifrån. 

Och då kan man använda sig av hästen för att träna sig själv på att veta var sin 

gräns går. Då kan det vara lättare att förklara vad man menar när man ska 

förklara för en tjej att du måste skydda dig själv. (Formell intervju med Mikaela)  
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Vi borstade hästarna och skulle sedan sela på dem sin utrustning. Behandlaren 

frågade då om det var någon som kände att de ofta gav upp inför svårigheter, ofta 

kände sig maktlös och ville prova på något lite klurigt där man inte kan ge upp. 

Jag valde då att prova på uppgiften som var att tränsa en av hästarna, vilket 

innebär att hästens utrustning skulle träs på hästens huvud. Hästen som skulle 

tränsas var envis och ville hela tiden smita och buffade på mig. Jag blev då 

tvungen att vara bestämd och tydlig mot hästen för att lyckas med uppgiften. 

(Marias egna upplevelse från den deltagande observationen) 

 

Som framgår i citaten ovan beskriver används hästen som ett bollplank där flickorna i 

interaktion med hästen kan öva på sina svagheter. Flickorna ges möjlighet att öva på hur de 

uppfattas av hästen och hur de skall förändra sig för att få hästen att göra som de vill. Detta 

kan de sedan använda sig av i mötet med människor i andra situationer. De har ofta dålig 

självkänsla och svagt självförtroende vilket kan synas i deras kroppshållning. Många flickor 

med självskadebeteende har svårt att sätta gränser och säga ”nej” och kan därför hamna i 

situationer som kan vara riskfyllda för dem. Flickorna kan också utsätta sig själva för 

situationer där de har ökad risk att drabbas av övergrepp, vilket kan definieras som en form av 

självskadebeteende. Flickorna kan genom hästunderstödd terapi träna på sin kroppshållning 

och attityd gentemot hästen och öva på att sätta gränser. Vissa hästar är väldigt framfusiga 

och för att de inte skall komma för nära inpå måste flickorna vara bestämda. De måste tydligt 

säga ifrån, visa hästen vart gränsen går genom att ha en bestämd kroppshållning och sända ut 

tydliga signaler till hästen. Flickorna kan sägas inta det Goffman (2009) benämner som olika 

roller och se vilken respons de får tillbaka från hästen. Hästen visar tydligt vilken framtoning 

flickorna har, och på så vis kan flickorna bli medvetna om hur de uppfattas av omgivningen. 

Identiteten skapas i denna reflexiva process (Mead, 1976; Goffman, 2009). Reflektionen av 

andras attityd gentemot sig själv gör så att individen anpassar sig och detta är vad som enligt 

Mead utvecklar medvetandet.  

6.1.2 Hästen och behandlaren som likvärdiga kollegor 

I hästunderstödd terapi är man enligt informanterna oftast tre parter. Behandlaren, flickan och 

hästen.  Flickan är naturligtvis i fokus, men både hästen och behandlaren har olika uppgifter 

och är lika viktiga i behandlingsarbetet. För att hästunderstödd terapi skall bli verksamt är alla 

parter beroende av varandra. Tolkningar sker hela tiden, mellan alla tre parter. Behandlaren 

tolkar, hästen tolkar och flickan tolkar, vilka signaler som sänds ut. Hästen används som en 

hjälp för behandlaren att läsa av flickans sinnesstämning. Hennes sinnestämning speglar sig i 
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hur hästen rör sig och beter sig. Behandlaren tolkar hästens kroppsspråk och kan då få 

betydande information om hur flickan mår. Flera av informanterna beskriver hur de tolkar och 

läser av hästens signaler. Behandlaren måste kunna kommunicera med hästen, men 

framförallt även med flickan. Lång erfarenhet av hästens beteende och kroppsspråk och en 

gedigen kunskap inom behandlingsarbete krävs för att kunna arbeta som behandlare inom 

hästunderstödd terapi.   

 

Man använder hästen för att se vad som pågår hos klienten, och se hur klienten 

reagerar eftersom hästar är så duktiga på att känna av vår sinnesstämning och 

våra känslor, och spegla det vi gör, och så ser vi mycket på hur hästen reagerar. 

De blir ett redskap för att se vilka signaler man själv sänder ut helt enkelt. 

(Formell intervju med Rune) 

 

Som citatet speglar sker en icke verbal kommunikation i behandlingsarbetet. Tolkningar av 

kroppsspråk sker mellan alla parter, och denna tysta kommunikation bidrar till en djupare 

förståelse av de signaler som sänds ut. Behandlaren och flickan kan sedan diskutera vad de ser 

hos hästen och hur flickan kan jobba med att förändra sitt kroppsspråk. Detta går att koppla 

till symbolisk interaktionism, och det teoretiker enligt Trost och Levin (2004) menar med att 

samtal sker i den sociala interaktionen, genom utbyte av symboler. I symbolisk interaktionism 

inräknas kroppsspråk som en viktig källa för kommunikation (ibid.). Alla de erfarenheter vi 

tillägnar oss påverkar enligt Goffman (2009) vår jagbild. Jaget förändras enligt honom 

ständigt i interaktion med andra, och därför spelar behandlaren en stor roll i uppbyggnaden av 

klientens jaguppfattning.  

 

Flera av informanterna menar även att inte vem som helst kan arbeta med hästunderstödd 

terapi. Det räcker inte att bara ha kunskaper kring hästar för att kunna arbeta med 

hästunderstödd terapi utan en god grundkompetens inom behandling är enligt informanterna 

en förutsättning. Det är även viktigt att klienten känner förtroende och trygghet för 

behandlaren för att nå framgång med behandlingen.  Flera informanter menar att 

behandlingsmetoden snarare bör ses som ett komplement till andra metoder, än en egen metod 

i sig. 

 

Man kan ju säga att detta används ju som ett komplement på vägen. Det är ju inte 

så att vi tar över all behandling istället liksom. Alltså hästen är ju bara ett verktyg 

man använder. Som komplement till sin egen behandling kan man säga. (Formell 

intervju med Sandra)  
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Det blir så synligt för oss som ser hästen och människan, att det blir lätt att få 

igång en kommunikation med människan … men man får jobba! Det går inte av 

sig självt alltid, utan man måste veta vad man gör, vad jag ska be om och veta vad 

jag ser. (Formell intervju med Berit) 

 

Som citaten ovan belyser bör behandlaren vara en duktig samtalsterapeut för att nå fram till 

klienten och relationen mellan behandlaren och individen ses som en viktig del i ett 

framgångsrikt behandlingsarbete. Detta kan kopplas till symbolisk interaktionism där Trost 

och Levin (2004) menar att interaktion sker i alla sociala sammanhang, hela tiden och att 

kommunikationen genom talet är en stor del i denna interaktion. Mead (1976) menar också att 

det är i mötet med andra det egna medvetandet uppstår och utvecklas. Den sociala 

interaktionen bidrar även till att den egna jagbilden förändras (Goffman, 2009; Mead, 1976). 

 

Även hästens personlighet och lämplighet spelar stor roll i behandlingsarbetet. Inte vilken häst 

som helst kan bli terapihäst. Det krävs att hästen är lyhörd och känslig så att den kan känna av 

minsta lilla förändring i flickans sinnesstämning. Samtidigt som hästen måste vara känslig är 

det viktigt att den inte är otrygg i sig själv. Den måste vara lugn och stabil i psyket. Flera 

informanter förklarar att en häst som är för okänslig och avtrubbad blir svår att läsa av. De 

jämför med ridskolehästar som ofta har lärt sig olater och lärt sig att stänga av. De gör bara 

det de blir tillsagda, utan att ifrågasätta.  

 

Förutsättningarna är att man har en häst som är stabil, och lugn, men ändå 

väldigt känslig … Det här med att läsa av hästen är svårare om det är en häst 

som är okänslig. (Formell intervju med Petra) 

 

Här visar citatet på vikten av att välja rätt häst i terapiarbetet. Hästen måste vara anpassad för 

arbetet och behandlaren måste kunna läsa av hästens kroppsspråk. Det blir därför viktigt att 

hästens kroppsspråk är tydligt och visar precis vad behandlaren behöver veta. Även här kan vi 

koppla detta till det Goffman (2009) som belyser vikten av kommunikation i form av 

kroppsspråk. Han menar att mycket av den kommunikation som sker, sker genom icke verbal 

kommunikation. Denna form av kommunikation är lika viktig som talet, och kan ge lika 

mycket relevant information.  
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6.1.3 Hästens rygg, en plats för återhämtning 

Det unika med att arbeta med en häst i behandling är att det går att sitta på den. Hästen kan 

därför användas som ett hjälpmedel för att förbättra kroppskännedomen hos flickorna. De som 

utsatts för övergrepp kan stänga av delar av sin kropp och känseln i underlivet förträngs. När 

flickan då sitter på hästen känner hon värmen från hästens rygg och får då en anledning till att 

känna efter, utan att det blir med sexuella kopplingar. Hästen kan hjälpa flickan att våga 

känna igen och börja bearbeta de trauman som hon utsatts för.  

 

Med övergreppsproblematik så kan det ju vara väldigt bra att just sitta på hästen. 

För det är ju många som inte ens … De har ju nästan förträngt hela den nedre 

regionen. Då kan ridningen vara ett ganska bra sätt att börja våga känna igen. 

Att man ens finns… nedanför midjan. Och då är ju fördelarna, att det blir mera 

avladdat när du sitter på häst. Det är ju inget sexuellt … samtidigt som det kan 

sätta igång grejer som gör att de kan börja bearbeta just sådant som övergrepp, 

för att det känns just på de ställena. (Formell intervju med Mikaela)  

 

Vad Mikaela menar är att hästen kan hjälpa flickorna att återfå sin kroppskännedom och våga 

bearbeta trauman. För att få hästen att slappna av tvingas också flickan att slappna av och 

spänningar i kroppen minskar. Hon får hjälp med att vara i nuet, vilket resulterar i att det blir 

lättare att bearbeta sina känslor och trauman. Förbättrad kroppskännedom har i studier setts 

hos personer som deltagit i ridterapi, och det har även visat sig ha effekt på spänningar i 

kroppen (Håkansson, 2007; Håkansson och Hane, 1998).  

 

Flera av informanterna berättar att flickorna när de är på hästens rygg får hjälp att träna på 

andning- och avslappningsövningar. Dessa övningar kan vara svåra att göra i ett 

behandlingsrum, men på hästen blir det mer naturligt och lättare att hitta rätt och slappna av. 

Om man inte är avslappnad på hästens rygg kan behandlaren se på hästen att den är spänd. 

Därför blir det mera konkret när man tränar på hästryggen, än om man tränar i ett 

behandlingsrum. Flickan får en direkt bekräftelse på om hon är avslappnad eller inte. Hästens 

huvud sänks och ryggen lyfts när den som sitter på är avspänd.  

 

Har man lite driv i kroppen, och mår man lite dåligt så är det ju jättesvårt att sitta 

i den där lokalen och försöka: ”Nu ska vi andas och nu ska vi slappna av, känna 

efter och så.” Det är skitsvårt. När man gör det på hästen så blir det ett annat 

fokus. (Informell intervju med Bosse) 
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Behandlaren visade oss hur hon kunde se på hästen att Maria var spänd. När 

Maria började slappna av såg hon att hästen höjde ryggen, hade öronen på ett 

visst sätt och sänkte huvudet. Behandlaren förklarade att de använder hästen för 

att läsa av hur personen på ryggen känner sig just vid det tillfället. Maria 

upplevde skillnad på hästen när hon började känna sig trygg. Hästen rörde sig då 

mer avslappnat. (Egna upplevelser från den deltagande observationen) 

 

Hästen kan alltså ses som ett praktiskt redskap som kan bidra och hjälpa flickorna vid 

avslappningsövningar. Genom att sitta på hästen tvingas flickorna indirekt att fokusera på 

andningen. Hästen reagerar direkt om flickan är ofokuserad och detta tydliggör andningens 

betydelse. Men att bara vara nära ett djur kan enligt Beck-Friis, Strang och Beck-Friis (2007) 

och Kellert & Wilson (1993) även vara lugnande och välgörande i sig. Att andas tillsammans 

med hästen kan bidra till att ge ett andrum, där återhämtning och avslappning kan ske.  

6.1.4 Ett ärligt förhållande 

Informanterna menar att det unika med hästen är att den är ett socialt flockdjur som likt 

hundar har lätt att knyta an till oss människor. Skillnaden med hästen är dock att den är ett 

flyktdjur och inte ett rovdjur som hunden. Detta innebär att en häst aldrig kan bli lika tam som 

en hund. Det går inte att lura en häst och den är fullständigt ärlig i sin respons och sina 

reaktioner. Hundar är enligt Beck-Friis, Strang och Beck-Friis (2007) vana att hela tiden leva 

med oss människor och har lärt sig att anpassa sig efter våra beteenden. En hund kan man lära 

att sitta och göra konster på kommando, det går inte på samma sätt med hästar eftersom 

flyktinstinkterna finns där. Känner inte hästen förtroende och trygghet för människan, så visar 

den det direkt.  

 

Hästar är flockdjur, sociala varelser och flyktdjur. Detta gör hästen unik och det 

går inte att lura den. Den är fullständigt ärlig. Man kan använda sig av att hästen 

är ett flyktdjur. De är inte som hundar som kan lära sig att lyda. Det är på ett helt 

annat sätt, känner inte hästen förtroende och den är med, så märker man det. Med 

hundar är det inte så utan nästan vem som helst kan säga sitt och så sitter de där. 

Det går inte med hästar. (Formell intervju med Bosse) 

 

Ovan nämnda citat visar att djur inte har förmågan att ljuga för oss. Likt Wilson (1993) och 

Norling (2002) menar de att människans förhållande till djur är kravlöst, vilket kan ge 

människan andrum och återhämtning. Skillnaden mellan hästar och hundar är dock att hundar 

länge har levt mycket nära människan och därför lärt sig vissa knep för att acceptera våra 

svagheter. Hästen lever inte i vår hemmiljö och har ett mer distanserat förhållande till 
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människan. I många fall fungerar hundar mycket bra i behandlingsarbete, vilket har visat sig i 

tidigare forskning (Odendaal och Lehmann, 2000; Moretti et al, 2001). Men ibland är de inte 

fullständigt ärliga mot oss. De kan göra saker för att de blivit lärda att göra så och hunden kan 

sitta kvar, trots att den egentligen inte vill. Detta är svårare med hästar. Vill inte hästen, så kan 

man inte tvinga den lika lätt. Hästar har inte förmågan att ljuga för oss och att umgås med 

hästar resulterar i ett fullständigt ärligt förhållande (Wilson, 1993; Norling 2002).  

 

Sammanfattningsvis utifrån temat Att använda hästen i hästunderstödd terapi kan vi 

konstatera att hästunderstödd terapi är en metod som kan innefatta både ridning och övningar 

som inte utgår från hästryggen. Oftast är tre parter involverade i terapin, och både 

behandlaren och hästen har viktiga roller i behandlingsarbetet. Behandlaren tolkar hästens 

kroppsspråk för att få information om flickans sinnesstämning. Därför är behandlarens 

kompetens betydande, men även hästen måste vara anpassad för det arbetet som utförs. Vi ser 

tendenser att hästen är särskilt användbar vid övergreppsproblematik, då hästen kan hjälpa 

flickorna vid avslappningsövningar, och att återfå sin kroppskännedom. Hästen är unik då den 

inte har förmågan att ljuga, vilket resulterar i ett fullständigt ärligt förhållande. 

6.2 Effekter av interaktionen med häst  

Under detta huvudtema kommer vi att redogöra för vilka effekter interaktionen med häst har 

för flickor med självskadebeteende. Temat är i sin tur indelat i underteman som: Jagbilden, 

Välbefinnande samt Den natursköna miljön.  

6.2.1 Jagbilden 

De praktiska övningar som flickorna får genomföra med hästen bidrar till att stärka den egna 

jagbilden. Att känna att man klarar av saker, och att få en omedelbar bekräftelse från hästen är 

viktiga ingredienser. Informanterna menar att med hästens hjälp blir förändringarna och 

förbättringarna mer konkreta och tydliga. De nämner förbättringar i flickornas självkänsla och 

självförtroende.  

 

Effekterna är dels att patienten börjar må mycket bättre. Den får en självkänsla 

som är mer positiv, den får ett självförtroende. Det vill säga personen känner att 

den klarar av, börjar tro på sig själv och sin förmåga. Det börjar komma glädje, 

den hanterar hästen mycket bättre. Den hanterar andra människor mycket bättre, 

relationer… Och alltså rent allmänt fungerar bättre. (Formell intervju med Petra) 
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Citatet speglar att jagbilden kan förändras i interaktion med hästen. Hästen bidrar till 

utmaningar, och den finns där för dig. Att klara av att hantera en häst och genomföra olika 

övningar, kan ge flickan en tilltro till sin egen förmåga, vilket i sin tur kan öka självkänslan. 

Flickorna känner sig betydelsefulla och viktiga och deras jagbild kan förändras när dessa 

känslor uppstår. I symbolisk interaktionism ses jaget som något ständigt föränderligt. Utifrån 

interaktion med andra och de erfarenheter man tillägnar sig i sitt liv, förändras känslan av vem 

man är och hur man ser på sig själv (Goffman 2009; Mead, 1976).  

6.2.2 Välbefinnande 

Att knyta an till en häst kan vara bidragande i behandlingsarbetet för flickor med 

självskadebeteende. Om flickorna inte ser någon mening med livet, kan hästen skänka dem 

glädje. Relationen med hästen blir då betydelsefull och kan göra att livet känns meningsfullt 

igen.  

Och sedan ren glädje med. Att det finns något som är meningsfullt, som är roligt. 

Glädjen att bara vara tillsammans med hästen kan ju vara en effekt också. Om 

man inte känner för att leva, eller inte har någonting som… ja men om man inte 

ser någon mening med livet. Då kan det vara att man träffar på den här hästen på 

ridterapin och får lite tycke. För det är ju ganska kravlöst förhållande med hästen 

... att få lite livsglädje, mening med livet igen. (Formell intervju med Mikaela) 

 

Den ökade känslan av glädje och meningsfullhet i livet som citatet visar kan förklaras med att 

interaktionen med djur kan ge en humörslyftande effekt hos människor, då signalsubstansen 

phenyletylamin ökar (Odendaal och Lehmann, 2000). Wilson (1993) beskriver att djurens 

kravlösa förhållande kan ge ett andrum i vardagen och ökar välbefinnandet för människor. 

Det finns även andra studier som visat på att ridning kan bidra till ökad livskvalitet 

(Silfverberg och Tillberg, 2008).  

 

Att djur, och då särskilt pälsdjur är bra för flickor med självskadebeteende, menar flera av 

informanterna. För vissa av flickorna kan det vara välgörande att bara vara tillsammans med 

hästarna. 

 

För ett tag sedan så hade vi en tjej som blev väldigt lugn och som kände att det 

var väldigt ångestdämpande att gå ut och bara klappa hästarna. Då använder 

man sig av det istället för att ge behovsmedicin (Formell intervju med Mikaela) 
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De effekter man kan se är att självskadebeteendet minskar. Blir betydligt, och till 

och med att de kan sluta med det. ’När jag får ångest och känner att nu behöver 

jag skära mig, då kan jag gå till hästen’. (Formell intervju med Petra)  

 

Att klappa en häst och att bara vara i närheten av den ger en välmående, lugnande och 

ångestdämpande effekt på flickorna. Detta kan förklaras med teorin om biophilia, att 

människan har ett medfött behov av att vara nära djur vilket är en viktig del i människans 

välbefinnande (Kellert och Wilson, 1993). Självskadebeteende är ofta förknippat med känslor 

av ångest och nedstämdhet, och därför kan interaktionen med hästen hjälpa när flickorna får 

dessa känslor. Beck-Friis, Strang och Beck-Friis (2007) menar att beröring av djur sänker 

blodtrycket hos människan, samt bidrar till minskade stresshormoner. 

6.2.3 Den natursköna miljön 

Den naturliga miljön som medföljer i behandlingsarbetet med hästar spelar en viktig roll i den 

läkande processen. Flera informanter menar att de når bättre och snabbare resultat tack vare 

den helhet som hästunderstödd terapi innebär. Att delta i hästunderstödd terapi medför per 

automatik att flickorna vistas utomhus, ofta i vackra natursköna miljöer. Även den fysiska 

aktiveringen anses vara en bidragande orsak till att terapin är effektiv i behandlingsarbetet.  

 

Det är ju så att bara att vara med hästen, eller i stallmiljön, eller i utemiljön gör 

att vi läker på ett mycket bättre sätt än att sitta inne i ett rum med en psykolog, 

eller psykoterapeut. (Formell intervju med Petra) 

 

Vackert beläget i skogen låg ett nybyggt stall, med gul-vit putsad fasad. Stallet var 

ljust med högt i tak och alla saker hängde välorganiserat i snygg ordning. 

Innanför stallet fanns ett fikarum med soffor och vackra tavlor på väggarna, ett 

stort fönster med utsikt mot utomhusridbanan, och rummet gav en hemtrevlig, 

lugn känsla. I anslutning till stallet fanns ett nybyggt ridhus. Två hundar sprang 

lösa runt stallplanen och hästarna stod ute i hagarna bara ett stenkast från stallet. 

(Egna upplevelser från den deltagande observationen) 

 

Citaten ovan visar att hästen är sammankopplad med miljön den lever i, vilket oftast är i 

natursköna miljöer som medför mycket utomhusvistelse. Flera av informanterna menar att 

miljön bidrar till ökat välmående hos flickorna och detta kan styrkas med hypotesen om 

Biophilia. Där belyser Wilson (1993) hur läkande och välgörande vistelse i naturen är för 

människan. Han menar att närheten till natur och djur bidrar till människans psykiska 

välmående, eftersom vi är biologiska varelser med ett naturligt band till naturen. Även 



 

 

54 

 

Håkansson et al (2007) fann i sin studie att miljöfaktorn bidrog till förbättringar i det psykiska 

måendet hos deltagarna. Hon poängterar att den naturnära miljön ökar förutsättningarna för ett 

positivt resultat.  

 

Sammanfattningsvis har det under temat Effekter av interaktionen med häst visat sig att 

hästunderstödd terapi och interaktionen med häst kan bidra till ökat självförtroende, starkare 

självkänsla och en förändrad jagbild för flickorna. Flickor med självskadebeteende har ofta 

svårt att lita på andra människor och det faktum att hästen inte sviker och alltid finns där kan 

bidra till ökat välbefinnande. Det har även visat sig att bara närheten till hästar, att klappa dem 

kan ge en lugnande och ångestdämpande effekt. Även den natursköna miljön som medföljer 

kan bidra till snabbare resultat i behandlingsarbetet för flickorna.  

6.3 Slutsatser 

Utifrån vår tolkning av det empiriska materialet drar vi slutsatserna att: 

 

 Hästunderstödd terapi är en kompletterande behandlingsmetod som kan innefatta 

moment både med och utan ridning.  

 Hästunderstödd terapi involverar nästan alltid tre parter. Behandlaren, klienten och 

hästen. Behandlaren tolkar hela tiden hästen, för att få information om klientens 

sinnesstämning. 

 Hästen kan vara särskilt användbar för flickor utsatta för sexuella övergrepp, då den 

används som en hjälp för klienten vid avslappningsövningar, samt hjälper klienten att 

återfå sin kroppskännedom.  

 Hästunderstödd terapi kan bidra till ökat självförtroende, starkare självkänsla och en 

förändrad jagbild.  

 Hästen har inte förmågan att ljuga, vilket resulterar i ett fullständigt ärligt förhållande 

mellan människa och häst.  

 Både den omgivande miljön, och bara samvaron med hästen kan vara lugnande och 

ångestdämpande för klienten.  
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7 SLUTDISKUSSION 

Syftet med studien var att studera och analysera på vilket sätt hästen används som verktyg i 

hästunderstödd terapi, samt vilka effekter behandlingspersonalen upplever och beskriver att 

interaktionen med häst har för flickor med självskadebeteende. Nedan diskuteras studiens 

resultat och de slutsatser vi dragit av studien. Eftersom vi gjort studien utifrån behandlarnas 

upplevelser och erfarenheter bör resultatet av denna studie beaktas med en medvetenhet om 

att det inte är klienterna själva som fört fram sina åsikter om terapimetoden. Detta innebär 

också att de informanter som deltagit i studien kan vara partiska, då hästunderstödd terapi i 

samtliga fall är deras arbetsmetod. 

  

Utifrån våra egna upplevelser av den deltagande observationen, samt informanternas 

beskrivningar har vi fått en god inblick i vad hästunderstött terapiarbete innebär. Hästen 

används som ett verktyg i behandlingsarbetet med flickorna och kan användas på flera olika 

sätt. Dels går behandlingsarbetet ut på att interagera med hästen från backen, utan att man 

sitter på den. Det kan vara olika övningar som flickorna skall genomföra tillsammans med 

hästen för att stärka det egna självförtroendet. Ibland används hästen till ridning. Då fokuserar 

behandlingen framförallt på avslappnings och andningsövningar, samt att ge flickorna verktyg 

till att förbättra sin kroppshållning, och kroppskännedom.      

 

Informanterna beskriver ett flertal effekter som de upplever att interaktionen med häst har för 

flickorna. De menar att samvaron med hästen bidrar till att effekterna av behandlingsarbetet 

ökar. Flickorna visar snabbare förbättringar jämfört med när de går i traditionell terapi, på 

bland annat det psykiska välmående. Flera av informanterna beskriver att hästunderstödd 

terapi kan bidra till förbättrad självkänsla och självbild samt ha en lugnande och 

ångestdämpande effekt på flickorna. Flera informanter har beskrivit hästunderstödd terapi 

som särskilt användbart för flickor utsatta för sexuella övergrepp. Flickorna kan tack vare att 

sitta på hästen få en anledning att åter lära känna sin kropp. Många av dessa flickor stänger av 

känslorna i sitt underliv, för att undvika att påminnas om sitt trauma. Värmen från hästens 

rygg kan då hjälpa flickorna att bearbeta sina upplevelser och får en anledning att känna efter 

där de tidigare varit avstängda. Informanterna beskriver även att många av flickorna har svårt 

att känna tillit till andra människor. Här kan hästen med sitt kravlösa och ärliga sätt, bli en 

trygg individ som flickan kan känna förtroende för.  
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I socialpedagogiskt arbete är det viktigt att hela tiden skapa sig en helhetsbild av rådande 

situation. Många faktorer påverkar flickors psykiska hälsa och därför bör socialarbetare ha ett 

öppet sinne och vidga sitt synsätt. Om en flicka lider av psykisk ohälsa kan det finnas många 

bakomliggande orsaker till det. Även det fysiska måendet kan i sin tur påverka det psykiska. 

Hästunderstödd terapi innebär att man både vistas i utomhusmiljö, får fysisk aktivering samt 

interagerar med hästar. Alla dessa faktorer kan skänka glädje, och ge positiva effekter både på 

det fysiska och psykiska måendet. Hästunderstött terapiarbete kan bli en ny arena för 

socialarbetare att nå framgång i behandlingsarbete för flickor med psykisk ohälsa. När en 

flicka lider av självskadebeteende har det redan gått för långt.  Att arbeta förebyggande med 

ungdomars psykiska hälsa ser vi därför som en självklarhet i socialpedagogiskt arbete och här 

ser vi att hästen kan vara användbar även vid förebyggande arbete.  

 

Vi kan se vissa svårigheter med det hästunderstödda terapiarbetet. Hästunderstödd terapi kan 

inte stå helt för sig själv utan är beroende av en effektiv behandlingsmetod. Dock tror vi att 

hästunderstödd terapi kan öka effekterna av andra behandlingsmetoder. Behandlarens 

kompetens bör vara grundlig och innefatta både kunskaper om hästar och deras beteende, men 

lika viktigt är även att behandlaren har en gedigen kompetens inom behandlingsarbete. 

Alternativt kan två personer samarbeta i behandlingen, en med erfarenhet av hästar och en 

med kunskaper inom behandlingsarbete. Likaså krävs att det finns hästar som klarar av 

uppgiften att vara terapihäst. Detta innebär att hästarna måste handplockas och tränas för 

arbetet. I de flesta fall krävs därför att verksamheten som arbetar med hästunderstödd terapi 

har fler än en häst, vilket kan bli mycket kostsamt. Det krävs även utrymme för att bedriva 

verksamheten och hästar kräver mer utrymme än smådjur. Detta begränsar möjligheterna att 

arbeta med behandlingsmetoden och försvårar dess framfart. Vidare tror vi att hästunderstödd 

terapi inte passar för alla. Det krävs att klienten kan ta sig till stallet, med allt vad det innebär. 

Utomhus miljön kan vara läkande, men i vissa fall är det en nackdel att det ofta bedrivs 

utomhus. Klienterna måste anpassa klädsel och utrustning, vilket vi tror kan vara 

problematiskt och jobbigt för vissa människor. 

 

Den mesta av tidigare forskning har gjorts där deltagarna getts möjlighet att rida, men i vår 

studie har vi upptäckt att hästunderstödd terapi även kan vara användbart utan att ridning 

ingår. Bara samvaron och interaktionen med häst i sig kan ha positiva effekter på 
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behandlingsresultatet för flickor med självskadebeteende. Vår studie har även bidragit med att 

lyfta fram hästunderstödd terapi för flickor med självskadebeteende. Detta område är viktigt 

att belysa då det finns få studier kring detta ämne. Ytterligare ett område som framkommit 

under analysen och som vi inte hittat att forskning tidigare belyst är att hästunderstödd terapi 

kan vara en bra metod för flickor utsatta för sexuella övergrepp.  

7.1 Förslag till kommande studier  

Vi kan se att mer forskning behövs kring vilka effekter interaktion med häst kan ha för flickor 

med självskadebeteende. Det vi särskilt har uppmärksammat under analysens gång är att ett 

intressant forskningsområde vore att undersöka hur hästen kan bidra i behandlingsarbetet för 

flickor som utsatts för sexuella övergrepp. Vi har sett tendenser till att metoden skulle kunna 

vara användbar för just dessa flickor.  
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Bilaga 1, Intervjuguide 

TEMA: Bakgrundsinformation 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du arbetat med hästunderstödd terapi/med hästar som verktyg i arbetet? 

TEMA: Verksamheten 

1. Hur många klienter har ni i verksamheten? 

2. Hur kommer det sig att ni enbart har flickor i er verksamhet? 

3. Vilka åldersgrupper har ni? 

4. Hur och varför kommer klienterna till er verksamhet?  

TEMA: Hästen som verktyg i den konkreta behandlingssituationen 

1. På vilket sätt används hästen i HUT/behandlingsarbetet? 

2. Vilka förutsättningar krävs för att kunna delta i HUT? 

3. Vad är oftast anledningen till att någon väljer att inte delta i HUT? 

4. Hur långa är behandlingstiderna för HUT? 

5. Sker någon uppföljning av behandlingen och i sådana fall hur? 

6. Vad kan du se att HUT ger för resultat? 

7. Används HUT som ett komplement till andra behandlingar? I sådana fall vilka? Eller 

kan det användas som en behandlingsmetod för sig? 

8. Vad kan hästen bidra med i behandlingsarbetet? 

9. Vad är det unika med att använda en häst i behandling? 

10. Vad finns det för svårigheter med behandlingsmetoden HUT? 

TEMA: Hästens betydelse i behandlingsarbetet för självskadebeteende hos flickor 

1. Vilka effekter upplever du att HUT kan ha på flickor med självskadebeteende? 

2. När tror du att HUT inte går att använda som behandlingsmetod för flickor med 

självskadebeteende?  

3. Vilka andra behandlingsmetoder använder ni för flickor med självskadebeteende, och 

vad är det som gör att ni använder just HUT? 

4. Vad kan du se att HUT har för effekter på flickor med självskadebeteende? 

5. Vad brukar ni få för kommentarer om HUT från flickorna? 

6. Hur hanterar du om en flicka är rädd för hästen? 
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Bilaga 2, Observationsguide 

Hur används hästen? 

 Hur går hästunderstödd terapi till? 

 Vad får vi göra? 

 Förberedelser, under pågående session och efteråt? 

Våra upplevelser 

 Hur ser verksamheten ut? 

 Hur upplever vi terapin? 

 Hur är känslan innan och efteråt? 

Behandlarens roll 

 Hur jobbar behandlaren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

64 

 

 

Institutionen för individ och samhälle  

Socialpedagogiska programmet  

Bilaga 3, Informationsbrev Intervju 

Skriftlig och muntlig information om studien – Hästunderstödd terapi 

Hej. Vi heter Maria Rydbeck och Fanny Beijer och studerar sista terminen på socialpedagogiska programmet, 

180hp, vid Högskolan Väst i Trollhättan. Vi skriver ett examensarbete i form av en kandidatuppsats som handlar 

om hästunderstödd terapi. 

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att studera på vilket sätt hästen används som verktyg i behandlingsarbete, samt vilka 

effekter behandlingspersonalen upplever och beskriver att interaktionen med häst har för flickor med 

självskadebeteende. 

 

Genomförande- intervjuer 

Genom intervjuer med personal som har erfarenhet av hästunderstött behandlingsarbete kommer vi att studera på 

vilket sätt hästen används som verktyg i hästunderstödd terapi. För att vi skall kunna återge dina svar så korrekt 

som möjligt i vår studie kommer vi att banda intervjun. Intervjun kommer att ta ca en timme, och vi behandlar 

frågor kring hästunderstödd terapi och hur du upplever att flickor med självskadebeteende påverkas av 

behandlingen.  

 

På dina villkor 

Deltagandet i intervjun är frivilligt och du kan därför när som helst under pågående intervju välja att avbryta, 

eller avstå från att svara på vissa frågor utan att ange någon förklaring. Efter genomförd intervju kan du välja att 

avstå från att vara med i studien, eller välja att ta bort någon del av det du berättat. När vi påbörjat 

sammanställningen av intervjun är detta inte längre möjligt och vi kommer då att använda materialet i studien.  

 

Konfidentialitet 

Allt material som samlas in kommer att behandlas med stor försiktighet, och användas endast i angivet syfte. 

Endast vi som författare och vår handledare kommer att ha tillgång till materialet. När vi sammanställer kommer 

avidentifiering av namn och plats att ske. Dock kan inte anonymitet garanteras, då ämnesområdet är mycket 

specifikt och risken att bli igenkänd finns.  

 

Övrigt 

Uppsatsen kommer när den är färdig att redovisas på Högskolan Väst samt publiceras i databasen DIVA.  

 

Jag har fått både skriftlig och muntlig information och samtycker till att delta i studien om hästunderstödd terapi: 

Ort och Datum:  

 

__________________________________________________________________________________________ 

Kontaktuppgifter  

Om det skulle uppstå några frågor innan eller efter intervjutillfället, är du välkommen att höra av dig till någon 

av följande personer:  

Maria Rydbeck: xxxx   Fanny Beijer: xxxx  

Mail: xxxx    Mail: xxxx 

Handledare: Mariella Niemi fil. dr, lektor i socialt arbete.  Mail: xxxx  
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Institutionen för individ och samhälle  

Socialpedagogiska programmet 

Bilaga 4, Informationsbrev Deltagande observation 

Skriftlig och muntlig information om studien – Hästunderstödd terapi 

Hej. Vi heter Maria Rydbeck och Fanny Beijer och studerar sista terminen på socialpedagogiska programmet, 

180hp, vid Högskolan Väst i Trollhättan. Vi skriver ett examensarbete i form av en kandidat- uppsats som 

handlar om hästunderstödd terapi. 

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att studera på vilket sätt hästen används som verktyg i behandlingsarbete, samt vilka 

effekter behandlingspersonalen upplever och beskriver att interaktionen med häst har för flickor med 

självskadebeteende. 

 

Genomförande- deltagande observation med informella samtal 

Genom deltagande observation kommer vi att studera på vilket sätt hästen används som verktyg i hästunderstödd 

terapi. Det innebär att vi enligt en tidigare överenskommelse kommer att delta i en ridterapisession. De 

informella samtal som förs under den deltagande observationen och annan information som vi delges under 

pågående session, kommer att antecknas och användas i studien. Den deltagande observationen och de 

informella samtal som förs är en metod i studien, en annan metod är formella intervjuer som även kommer att 

utföras inom andra verksamheter som arbetar med hästunderstödd terapi. 

 

På dina villkor 

Det är helt frivilligt att vara med i denna studie och du kan när som helst under pågående observation avbryta ditt 

deltagande, eller välja att avstå från att svara på vissa frågor utan att ange någon förklaring.  

 

Konfidentialitet 

Allt material som samlas in kommer att behandlas med stor försiktighet, och användas endast i angivet syfte. 

Endast författarna och vår handledare kommer att ha tillgång till materialet. När vi sammanställer kommer 

avidentifiering av namn och plats att ske. Dock kan inte anonymitet garanteras, då ämnesområdet är mycket 

specifikt och risken att bli igenkänd finns.  

 

Övrigt 

Uppsatsen kommer när den är färdig att redovisas på Högskolan Väst samt publiceras i databasen DIVA.  

 

Jag har fått både skriftlig och muntlig information och samtycker till att delta i studien om hästunderstödd terapi: 

Ort och Datum:  

 

 

 

Kontaktuppgifter  

Om det skulle uppstå några frågor innan eller efter observationstillfället, är du välkommen att höra av dig till 

någon av följande personer:  

 

Maria Rydbeck: xxxx   Fanny Beijer: xxxx  

Mail: xxxx     Mail: xxxx 

Handledare: Mariella Niemi fil. dr, lektor i socialt arbete.  Mail: xxxx 
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Bilaga 5, Arbetsfördelning 

Arbetet med uppsatsen har varit ett gemensamt arbete där vi tillsammans står ansvariga för 

alla dess olika delar såväl som för helheten. I praktiken har det dock inneburit en 

arbetsfördelning där vi tagit extra ansvar för olika delar som vi därefter har läst, kompletterat 

och sammanställt gemensamt. 

 

Inledning 

Fanny   

Bakgrund 

Fanny och Maria, något mer Fanny 

Forskningsläge 

Fanny och Maria, jämnt fördelat 

Teoretisk referensram 

Fanny 

Metod 

Fanny och Maria, jämnt fördelat 

Resultat och analys 

Fanny och Maria, jämnt fördelat 

Intervjuer, deltagande observationen samt Transkribering och genomförande 

Samtliga intervjuer, bortsett från en, har skett gemensamt med båda författarna närvarande. 

Vid den deltagande observationen var båda författarna närvarande och delaktiga. Den första 

transkriberingen gjordes gemensamt, därefter delades det upp. Båda författarna har alltså 

transkriberat lika mycket.  
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