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Abstrakt 
 

Syftet med studien var att söka ökad kunskap och förståelse för vad som sker i 

samspel mellan häst och människa. Syftet var också att belysa hur detta samspel 

kan ha en inverkan på psykosocial ohälsa genom att intervjua flickor med egen 

erfarenhet av fenomenet. För att uppfylla syftet ställdes följande frågor: Vad 

innebär samspel med en häst? Hur erfar flickorna samspelet mellan sig och 

hästen? Vilken betydelse upplever flickorna att samspelet haft/har för deras 

psykosociala ohälsa? Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa djupintervjuer 

med flickor utifrån en temainriktad intervjuguide. Resultatet analyserades med 

hjälp av tre olika teorier inom psykodynamiskt perspektiv - objektrelationsteorin, 

anknytningsteorin och självpsykologin – samt med hjälp av systemteoretiskt 

perspektiv. Av resultatet framgår att samspel mellan häst och människa till största 

delen utgörs av icke-verbal kommunikation. Flickorna erfar att det sker ett 

ständigt utbyte av tankar och känslor mellan dem och hästen. Flickorna upplever 

hästen som både en förälder och en vän som de kan söka stöd och tröst hos och 

samtidigt identifiera sig med. Utifrån flickornas berättelser ges en bild av att i 

samspel med hästen har de getts möjlighet att utvecklas både psykologiskt och 

känslomässigt. Bland annat har flickornas självkänsla, förmåga till självreflektion 

och ansvarstagande ökat.  

 

Nyckelord: Psykosocial ohälsa, häst, samspel, kommunikation, känslomässig 

mognad,  psykisk utveckling.  

 



   

FÖRORD 
 

Jag vill på detta sätt framföra ett stort tack till alla som bidragit med värdefull information 

vilket gjort det möjligt att denna uppsats kunnat skrivas. Jag vill också tacka de flickor som på 

ett generöst sätt delat med sig av sina erfarenheter och upplevelser. Samtidigt vill jag rikta ett 

stort tack till alla dem som på olika sätt stöttat mig under arbetets gång. Särskilt tackar jag den 

fantasiska personalen på Norrtälje stadsbibliotek som alltid ställt upp med att få fram den 

litteratur jag behövt.   
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INLEDNING 
 

Ge dig hän. Inse att du är fri att tänka, känna och göra det du vill och önskar. 

Din gåva är total frihet. 

 

Hästallergi och rädsla för hästar – känsla av ofrihet, rädsla för att ge dig hän 

tankemässigt, känslomässigt eller fysiskt. Med andra ord – för att bota din allergi 

och din rädsla – ta bort dina egna hinder. De kan t ex. vara tankar som begränsar 

dig, känslor som är låsta osv. Alla djur är väldigt bra på att visa vad som är ofritt 

hos dig själv. T ex. stegrar sig hästen när du försöker rida den? Vem är det som 

opponerar sig mot vissa saker? Vill den inte gå åt ett visst håll? Vem är det som 

inte har lust att gå en viss väg? Är hästen rädd eller svårriden? Vem är det som 

är rädd? Vem är det som kämpar sig fram genom livet? Svaret på alla dessa 

frågor är givetvis – Du själv. Det är du som genom hästen visar dig själv vad som 

behöver befrias. Hästar stärker friheten hos dig själv. (Solöga Högman, s. 47, 

2003)  

 
Vi har idag bevis för att djur kan ha viktiga hälsofrämjande effekter under vissa 

förutsättningar och för vissa personer. Olika studier visar att djur har en unik kompetens att 

påverka människor i svåra situationer eller med starka funktionshinder som autism och 

demens (Norling, 2001). Forskarna Stewart och Bergler (refererade i Norling, 2002) hävdar 

att djur är naturliga terapeuter. De uppfyller spontant grundregler som att inte vara 

värderande, att lyssna, stödja, visa empati och använda icke-verbal kommunikation, d.v.s. 

kunna avläsa och signalera kroppsspråk. Området är dock relativt nytt och de rapporter som 

finns består av fallbeskrivningar, observationer, små enkäter utan kontrollgupp eller teoretisk 

anknytning. Dessa typer av rapporter har ett begränsat värde som forskningsbaserad kunskap. 

De olika hälsoeffekter som uppstår i relationen mellan djur och människa går bra att mäta 

men svårigheterna ökar när det gäller att studera samspelet, vad det består av och hur det 

uppkommer (Norling, 2002).  

 

På senaste tiden har intresset för hur hästar kan ha positiv inverkan på människans 

psykologiska och känslomässiga utveckling ökat. Under hösten 2004 har det skrivits flera 

reportage om hur hästar hjälper människor ur långvariga, tillsynes obotliga, depressioner, hur 
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de får människan att utvecklas som individ och hur de kan användas som redskap i olika 

behandlings- och terapiverksamheter (Källman, 2004, Helmersson, 2004, Göthlund, 2004, 

Israelsson, 2004). I Östersund hölls i oktober 2004 för första gången en konferens om 

ridterapi i psykiatri med fokus på hur kontakten mellan människa och häst skapar positiv 

effekt på vår psykiska och sociala hälsa. Föreläsarna bestod bland andra av en neurofysiolog, 

en läkare, en psykoterapeut och en ridterapeut (personlig kommunikation, Ekström, A-M., 

2004-10-25).   

 

För att öka förståelsen och kunskapen om vad som är verksamt i samspelet mellan häst och 

människa har i denna kvalitativa studie två flickor med egna erfarenheter av fenomenet 

intervjuats.  

 

FÖRFÖRSTÅELSE 

Utifrån den hermeneutiska forskningsfilosofin är det av stor betydelse att man som 

undersökare redogör för den förförståelse, i bemärkelsen de förutfattade meningar, 

förkunskaper och förväntningar som man har av det fenomen som man ämnar att studera,  

innan man påbörjar sitt arbete (Kvale, 1997). Den förförståelse jag hade innan arbetet med 

denna studie påbörjades grundar sig på ett flerårigt intresse för och arbete med hästar. 

 

Hästar kommunicerar enbart på en icke-verbal nivå, där allt kroppsspråk inklusive tankar och 

känslor ingår, vilket gör att den kommer att reagera och bete sig utifrån de signaler man 

sänder ut. Att vara med hästar innebär en ständig test och våra tillkortakommanden kommer 

utan tvekan upp till ytan vare sig vi vill det eller inte. Vi kan inte dölja någon av våra 

personliga svagheter som t ex. tvivel, dåligt självförtroende, bristande tålamod, hårdhänthet, 

svag vilja osv. för en häst. De kommer fram och man  kommer inte vidare i hästhanteringen 

eller ridningen förrän man blivit medveten om sina brister och rättat till dem. Jag tror därför 

att i samspel med en häst kan man få hjälp med att utvecklas som individ då man måste vara 

tydlig, visa vad man vill men också vara lyhörd och uppmärksam.  

 

Jag har också tankar kring hur hästens förmåga att ”bara vara” i bemärkelsen närvarande i 

nuet, kan göra att man tillsammans med dem kan finna ett lugn och en ro som är läkande för 

kropp och själ. Om man är irriterad, arg eller ledsen kan hästens ordlösa förståelse få en att 

må bättre då man inte behöver förklara eller förändra sig utan av hästen blir accepterad precis 

så som man är.     
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Min erfarenhet av att ta hand om och ansvara för en häst är att man känner sig betydelsefull 

och behövd. När man ser att hästen mår bra och blir tillgiven ökar ens självkänsla och ens 

egenkontroll då man inser att man kan behärska situationen och påverka sin omgivning.  

 

Ett skäl till att jag riktar mitt intresse till hur samspelet mellan häst och människa kan ha 

hälsofrämjande effekter är för att jag vill bidra till att synliggöra detta fenomen. Ett fenomen 

jag tror man i större utsträckning kan dra nytta av inom psykosocialt behandlingsarbete.  

 

SYFTE 

Syftet med studien är att söka ökad kunskap och förståelse för vad som sker i samspel mellan 

häst och människa. Syftet är också att belysa hur detta samspel kan inverka på psykosocial 

ohälsa genom att intervjua flickor med egen erfarenhet av fenomenet.  

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

- Vad innebär samspel med en häst? 

- Hur erfar flickorna samspelet mellan sig och hästen?  

- Vilken betydelse upplever flickorna att samspelet har haft/har för deras psykosociala 

ohälsa. 

 

METOD 
Forskningsdesign 

Enligt Backman (1998) innebär ett kvalitativt förhållningssätt att man riktar sitt intresse mot 

att studera hur människan uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten. Kvale (1997) 

säger att den kvalitativa metoden gör det möjligt att utöver budskapet på den faktiska nivån 

även få en förståelse för budskapet på meningsnivån, det vill säga den emotionella innebörden 

i det som sägs mellan raderna. Genom djupintervjuer är det möjligt att tränga djupare in i 

fenomenet och fånga flera dimensioner av budskapet i intervjupersonernas berättelser (a.a.). 

Med utgångspunkt i det syfte och de frågeställningar som ligger till grund för denna studie har 

en kvalitativ design med djupintervjuer använts. Valet av denna design grundar sig på 

metodens möjlighet att komma i nära kontakt med intervjupersonernas livsvärldar och att 

erhålla djupgående och nyanserade beskrivningar av deras subjektiva upplevelser, tankar och 

känslor utifrån deras egna ord.  
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Studier vars design är av intensiv karaktär gör det möjligt att gå på djupet och undersöka 

många egenskaper hos en enda enhet (fallstudie). Som forskare kan man komma i ett 

personligt förhållande till den utforskade och studera enheten ur ett helhetsperspektiv. 

Däremot blir möjligheten att göra generaliseringar mindre (Halvorsen, 1992). Den 

övergripande designen för denna studie är av intensiv karaktär då en nära och djupgående 

studie utifrån ett mindre antal fall gjorts.  

 

Studiens vetenskapsfilosofiska position 

I denna studie har viljan varit att både återge informanternas berättelser och samtidigt få en 

djupare förståelse av innehållet. Studien har därför genomförts inspirerad av två 

vetenskapsfilosofiska positioner, fenomenologin och hermeneutiken. De centrala tankarna i 

fenomenologin sammanfattar Kvale (1997) i detta citat: 

 

Med ett fenomenologiskt perspektiv följer koncentration på livsvärden, öppenhet 

för den intervjuades upplevelser, prioriteringar av exakta beskrivningar, försök 

att sätta förkunskapen inom parantes och sökande efter oföränderliga 

väsensmeningar i beskrivningarna. (Kvale, 1997, s. 42)  

 

I enlighet med dessa fenomenologiska tankar har studiens ansats varit att erhålla en närhet till 

intervjupersonernas livsvärldar och att skildra deras egna upplevelser av samspelet mellan sig 

och hästen samt vilken betydelse de själva ger samspelet för deras psykosociala hälsa.  

 

Den hermeneutiska tolkningens syfte är att tolka de beskrivna ordens mening i syfte att nå 

fram till en giltig och gemensam förståelse av dess innebörd (Kvale, 1997). De hermeneutiska 

tankegångarna har kommit att prägla denna studie i samband med valet att tolka de 

fenomenologiska beskrivningarna som det empiriska materialet grundar sig på. 

Tolkningsprocessen vid analysförfarandet är inspirerad av det hermeneutiska cirkeltänkandet 

då det sökts en fördjupad förståelse för det sagda ordets innebörd och mening i ett växelspel 

mellan enskilda delars mening och meningen av texten i sin helhet (a.a.).   

 

Enligt hermeneutiken kan den som tolkar en text inte lämna sin förförståelse utanför. Tvärtom 

är en stor kunskap om ämnet och dess teman en förutsättning för att kunna förstå textens alla 

nyanser. Även i fenomenologin förutsätts att tolkaren har en förförståelse som inte går att 
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bortse ifrån. Det är dock viktigt att forskaren är medveten om sin förförståelse och hur den 

kan påverka tolkningen och intervjupersonerna (Kvale, 1997). Detta ligger i linje med denna 

studie, då egna tankar och erfarenheter redovisats i inledningen samt delgetts informanterna 

under intervjutillfällena. Fenomenet har också studerats genom delaktighet i tidigare 

forskning och i litteratur där samspelet mellan människa och djur studerats och observerats. 

 

Litteratursökning 

För att finna relevant litteratur och tidigare forskning har tre olika sökmetoder använts -

konsultation, manuell sökning och datorbaserad sökning.  Genom kommunikation med 

experter på området samlades information och tips om relevanta tidskriftsartiklar och böcker 

in. Referenslistorna i dessa böcker och tidskrifter gav möjlighet att spåra ytterligare adekvat 

litteratur på området. Vid sökning på databaserna Libris, Ebsco och PsycINFO med olika 

kombinationer av följande sökord: hästar, terapi, behandling, socialt arbete, equine, therapy, 

animal-assisted gavs ett fåtal träffar vilka till största delen utgjordes av anecdotal information 

and evidence - rapporter bestående av fall-beskrivningar, observationer och små enkäter utan 

kontrollgrupp eller teorietisk anknytning (Norling, 2002) - då området är relativt nytt och 

outforskat.  

 

Urval 

Halvorsen (1992) menar att strategiskt urval är att föredra om syftet med studien är att få 

största möjliga kvalitativa innehåll i informationerna och om det urval som ska göras är litet. 

Detta urvalsförfarande innebär intervjupersoner som kan tänkas ha riklig kunskap och 

erfarenhet av fenomenet handplockas för att få så rika och nyanserade beskrivningar som 

möjligt. Inom kvalitativ forskning är detta förfarande inte bara legitimt utan även önskvärt. 

Det viktiga är inte antalet intervjupersoner i sig utan att tillräckligt många kvaliteter finns 

representerade i urvalet (Ruth, 1991). När man vill få intervjua de personer inom det sociala 

systemet som har de största kunskaperna och som kan uttrycka sig bäst brukar man utnyttja 

snöbollseffekten som urvalsmetod: ”Från en informant får man namnet på andra informanter 

som kan vara lämpliga att intervjua” (Halvorsen, 1992, s. 102). 

 

Då studien är kvalitativ har ett strategiskt urval gjorts. Betydande för studien var att komma i 

kontakt med flickor med egen erfarenhet av hur samspelet med sig och hästen inverkat på 

deras psykosociala ohälsa och som också kunde dela med sig av sina upplevelser. Genom att 

använda snöbollseffekten har lämpliga informanter setts ut. Vid en första kontakt per telefon 
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med föreståndare på behandlingshem där hästar används som verktyg i behandlingen, 

presenterades studies övergripande syfte och frågeställningar.  Vidare uttrycktes en önskan 

om att komma i kontakt med informanter som kunde tänkas ge den information som behövdes 

för att uppfylla syftet. Föreståndarna lovade att höra sig för med flickor de trodde skulle 

kunna vara lämpliga att intervjua. Via tips från en bekant kontaktades även en 

fosterhemsfamilj vars fosterdotter enligt uppgifter haft stor nytta och glädje av de hästar som 

finns på gården för sin psykosociala hälsa. Mamman i familjen lovade att vidarebefordra 

förfrågan till fosterdottern.  

 

Intervjupersoner 

Av de flickor som via snöbollseffekten kontaktats var det två som var intresserade av att 

medverka i studien. En av flickorna hade varit fyra år på ett behandlingshem som riktar sig till 

flickor i riskzonen för psykosocial problematik. Den andra flickan är sen ett och ett halvt år 

tillbaka fosterhemsplacerad i en familj som har flera hästar. Båda flickorna är i tjugoårsåldern 

och har varit intresserade av hästar sen de var små. Gemensamt för dem båda är att de själva 

är medvetna om vilken nytta de haft av hästarna för sin utveckling och sitt mående.  

 

Datainsamling 

Den kvalitativa forskningsintervjun är halvstrukturerad, det vill säga den är varken ett öppet 

samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär. Forskningsintervjun kan betraktas som en 

samtalsteknik där kunskap frambringas genom samspelet mellan intervjuaren och den 

intervjuade där den professionelle intervjuaren ställer frågorna och den intervjuade besvarar 

dem. Intervjuguiden koncentrerar sig till vissa teman och kan omfatta förslag till frågor 

(Kvale, 1997). Halvorsen (1992) säger att djupintervjuer – då informanten uppmuntras att 

med egna ord berätta kring sina erfarenheter - kan användas om man har en önskan om att få 

en djupare förståelse för en persons beteende, motiv och personlighet.  

 

Det empiriska materialet i denna studie har samlats in med hjälp av djupintervjuer via en 

halvstrukturerad intervjuguide (se Bilaga 1). Intervjuguiden byggdes upp med hjälp av 

följande teman: relation, kommunikation, ansvar och hästens betydelse för psykosocial ohälsa 

med vilkas hjälp studiens syfte kunde tänkas uppnås. Under respektive tema gavs endast ett 

fåtal förslag på eventuella frågor då intervjuerna i huvudsak genomfördes som ett samtal där 

informanterna uppmuntrades att med egna ord berätta kring sina upplevelser och erfarenheter.  
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En av intervjuerna genomfördes i hemmet hos informanten och dokumenterades med 

bandspelare. Den andra intervjun fick på grund av praktiska skäl ske via telefon och skrevs 

efter intervjutillfället ned för hand i så utförlig form som möjligt. Båda intervjuerna tog cirka 

en och en halv timme.  

 

Dataanalys 

Enligt Kvale (1997) innebär meningskoncentrering att långa uttalanden och längre 

intervjutexter formuleras i kortare och mer koncisa meningar. Denna metod används för att få 

fram den väsentliga innebörden av det som sagts i några få ord. Ett annat tolkningsförfarande 

är meningstolkning som till skillnad från koncentreringens reducering av textens omfång leder 

till en textexpansion.  Med hjälp av tolkningen söker man på en djupare nivå förståelse för 

meningen i de berättelser man genom intervjuerna fått fram med utgångspunkt av valda 

teoretiska perspektiv. Tolkaren går utöver det direkt sagda för att utveckla strukturer och 

relationer som inte omedelbart framträder i texten (a.a.).  

 

Efter att intervjuerna var genomförda och utskrivna i sin helhet reducerades materialet med 

hjälp av meningskoncentrering för att få fram det väsentliga i det sagda. Därefter sorterades 

materialet in under respektive tema. Slutligen bearbetades empirin genom meningstolkning då 

försök gjordes att söka förståelse för meningen i berättelserna med hjälp av för studien 

utvalda teorier.  Enligt hermeneutiken genomfördes meningstolkningen genom att först göra 

en delanalys av varje tema för att sedan analysera helheten.  

 

Etiska ställningstaganden 

Kvale (1997) menar att det finns flera etiska riktlinjer som man som forskare bör ta hänsyn till 

under undersökningens gång. För att intervjupersonerna ska känna att deltar frivilligt och att 

de när som helst kan dra sig ur är ett informerat samtycke att föredra. Det innebär att man 

informerar respondenterna om studiens generella syften och hur undersökningen är upplagd.  

Man bör vara noga med konfidentialiteten i forskningen vilket betyder att privata data som 

identifierar intervjupersonerna inte kommer att redovisas. Under analysskedet bör man som 

forskare göra etiska överväganden angående hur djupt och kritiskt intervjuerna kan 

analyseras. 

 

Efter att intervjupersonerna vid första kontakten informerats muntligen om studiens syfte 

sändes frågeställningar, bakgrund och intervjuguide i skriftlig form till dem båda. Detta för att 
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flickorna skulle få en helhetsbild av vad de samtyckt till och därmed en möjlighet att dra sig 

ur.  Under själva intervjutillfället informerades flickorna om att de själva satte gränsen för hur 

mycket de ville berätta och att de när som helst kunde avbryta om det  blev för känsligt.  

 

För att säkerställa intervjupersonernas anonymitet har personliga uppgifter ändrats på eller 

tagits bort. Efter etiska överväganden har, trots att det kan ha bidragit till vissa brister i  

analysen, valts att i vissa fall undvika att redovisa tolkningar och analyser på en allt för djup 

och kritisk nivå.  

 

Reliabilitet och Validitet 

Validiteten och reliabiliteten är i kvalitativa forskningsstudier starkt sammankopplade med 

forskarens hantverksskicklighet. Forskaren utgör det huvudsakliga mätinstrumentet eftersom 

denne själv är delaktig i kunskapsskapandet i samspel med intervjupersonerna. För att öka 

studiens tillförlitlighet dvs. dess reliabilitet är det bland annat viktigt att man som forskare ser 

var gränsen för sin egen upplevelsevärld går och var intervjupersonens står att finna. 

Forskaren måste ställa sig så öppen som möjligt till de utsagor informanterna ger utan egna 

antaganden eller tolkningar. Vidare är det av vikt att forskaren både inför sig själv och 

forskningssubjektet medvetandegör sin egen förförståelse och sina egna hypoteser för att nå 

närmare den värld av mening som intervjusubjektet försöker kommunicera  (Ruth, 1991).  

 

Under intervjutillfällena har ständiga återfrågningar gjorts för att undvika missuppfattningar 

och egentolkningar. Likaså har den egna förförståelsen tydliggjorts för att stämma av den med 

intervjupersonens upplevelse av fenomenet. Efter att materialet nedskrivits skickades 

utskrifterna till informanterna för att ge dem möjlighet att ändra på eventuella 

missuppfattningar.  

 

Enligt Kvale (1997) hänger validiteten i en studie samman med om en metod man har valt att 

använda sig av undersöker det som man i sin studie har avsett att undersöka. Att man genom 

sin metod får svar på de frågeställningar som ligger till grund för studien. Likaså är det är av 

avgörande betydelse för en studies validitet att de personer man intervjuar kan ge täta 

beskrivningar och en detaljerad bild av det studerade fenomenet. Vid intervjutillfällena har det 

aktivt strävats efter att väcka intervjupersonernas långa och rika livsvärldsbeskrivningar och i 

resultatdelen har många, utförliga citat återgetts. Läsaren kommer då att själv få tillgång till 

en stor del av den information tolkningarna bygger på .  
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Något som ökar en studies reliabilitet är användandet av triangulering vilket innebär att se en 

sak från olika håll (Kjaer Jensen, 2002). I denna studie har teoritriangulering använts vid 

analysen av datamaterialet. Fördelen med detta är att om en teori brister i förmågan att 

analysera ett fenomen blir det av mindre betydelse för analysen (a.a.).  

 

Studiens begränsningar 

Begränsningarna som gjorts i denna studie har varit att studera hur flickor upplever samspelet 

med hästen och vilken inverkan det haft på deras psykosociala ohälsa. Att valet föll på hästen 

som djur har sin orsak i den egna förförståelsen. Då fokus lagts på att studera själva samspelet 

har ingen hänsyn tagits till vilken betydelse den omgivande miljön eventuellt haft för 

flickornas utveckling och bättre mående. Att studien begränsades till att enbart studera 

flickors upplevelser var från början inget medvetet val då urvalet skedde genom strategisk 

metod.  

 

BAKGRUND 
I detta kapitel presenteras först utifrån litteraturen hur djur i allmänhet kan ha positiv inverkan 

på människans känslomässiga utveckling och mognad. Därefter redovisas ett antal studier och 

utvärderingar som gjorts med enbart hästar och med inriktning på psykisk ohälsa och 

psykosocial problematik vilka för denna studie är relevanta att ta med.  

 

Mellan djur och människa 

Beck & Katcher (1996) har summerat ett antal studier de gjort angående samspelet mellan 

djur och människa.  Deras erfarenhet är att djur upplevs som mer tillgängliga, icke-dömande 

och mer förutsägbara än människor då de har en förmåga att erbjuda villkorslös kärlek och 

beröring utan att vara kritiska. Då djurens kommunikation sker på en icke-verbal nivå kan de 

inte ställa några frågor, ge råd eller kommentera det man säger eller känner. Dessa 

förhållningssätt liknar Beck & Katcher (1996) vid moderns sätt att trösta sitt barn eller vid 

terapeutens bemötande av sina klienter med empatisk förståelse. Djur kan också få klienter att 

lättare öppna sig, vara klimatförbättrare och ge trygghet och gemenskap till människor (Beck 

& Katcker, 1996; Folke-Fickhtelius, 1995; Norling, 2001; Nebbe, 2000). 

 

Collis & McNicholas (1998) menar att det faktum att djur inte är människor är fördelaktigt då 

relationen inte kan skadas av att människan visar sina svagheter, sina känslor eller att den 
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kräver för mycket av den andra parten. Djur kan man ty sig till och genom umgänge med dem 

kan man lära sig att ge, känna och visa kärlek, förtroende, respekt, samhörighet och trofasthet. 

Med ett djur behöver man inte känna rädslan för att bli avvisad (Folke-Fochtelius, 1995). Djur 

är lättare att få en relation till då de uppfattas som både givande och tagande i relationen. 

Individer som har svårt att knyta en relation till andra individer kan få hjälp med detta genom 

sin relation till djuren (Beck & Katcher, 1996).  

 

För människans mentala och psykiska hälsa är det viktigt med beröring av levande varelser 

och för barn är det en livsnödvändighet. Oavsett vilken känsla människan har för djuret är 

vidrörandet välgörande för individen. Att beröra ett djur kan minska stress och ge en känsla 

av intimitet, närhet och fullständighet. Likaså har djur en förmåga att vara närvarande i nuet. 

Att vara nära en individ som har förmågan att bara vara fyller en med harmoni och ett slags 

inre frid (Beck & Katcher, 1996).   

 

Djur behöver omvårdnad och de bryr sig om sina ägare/skötare oavsett människans status i 

samhället. Att ta ansvar över ett djur, ge det omvårdnad och kärlek och få uppskattning 

tillbaka är bra för självkänslan. Vidare menar Lookabaugh Tribenbacher (1988) att om man 

får villkorslös kärlek och acceptans av djur kan  man få hjälp med att tycka om och acceptera 

sig själv.   

 

Djurs användning i behandling 

Norling (2001) har i sin rapport Rekreation och psykisk hälsa gjort en sammanfattning av de 

utländska och svenska studier som gjorts kring djurs användning i behandling av bland annat:  

stressrelaterade sjukdomar, ätstörningsproblematik, psykiskt störda inom kriminalvården och 

sexuellt utnyttjade. Genomgående rapporteras positiva effekter som kan sammanfattas enligt 

följande :  

 

      -     psykiska hinder som rädsla, panikångest och lågt självförtroende minskar  

- socialt stöd, gemenskap och integration förbättras 

- utveckling av en mera hälsofrämjande livsstil och inre kompetens  

- utveckling av intresse och motivation att ta sig ur vårdberoende och passivitet 

- förbättrad motorik, styrka och kroppskännedom med motion som vidare kan reducera 

ångest, depression och buffra mot stress 
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Den samlade forskningen visar att det är uppenbart att gemenskap med djur ger och kan ge 

mycket goda effekter på psykisk och social ohälsa (a.a.). 

 

Hästen och människan 

Hästen har varit människans trogne tjänare sen långt tillbaka i tiden. Den har burit bördor, 

fungerat som kommunikationsmedel och stridsmaskin samtidigt som den varit en trogen vän 

som man kunnat vila hos och anförtro sig åt. I sportsammanhang har den använts för 

hoppning, dressyr, trav, fälttävlan, distansritt och voltige. Den har fungerat som fostraren till 

ansvar och omsorg för hästintresserade ungdomar. Relationen mellan häst och människa har 

sedan urminnes tider utgjort något speciellt, en relation som också kan användas i terapeutiskt 

syfte (Von Arbin, 1994).   

 

Intresset för hur hästen kan användas som ett verktyg för psykisk utveckling och 

känslomässig mognad har ökat under senare år. I Tyskland utarbetades under 1970-talet  en 

behandlingsform som använde hästen i rent psykoterapeutiskt syfte vilken kom att kallas 

Equine assisted psychotherapy (EAP) (http://www.catra.). Denna filosofi har man på Aspen 

Ranch i Loa, Utah (http://www.aspenranch.) använt sig av i ett hästprogram som kallas för 

Equine TLC (Teaching Life Skills för Change). I detta program får studenterna lära sig rida, 

träna och sköta hästar och samtidigt få hjälp med att utveckla livsförmågor som kan leda till 

förändring. Under arbetet med hästarna stöter studenterna ibland på problem och ställs då 

inför frågor som t ex.  ”Vad säger hästen dig? Vilken del spelar du i det som sker? Vad kan du 

göra annorlunda?”  Man menar att hästar har förmågor som kan hjälpa människor att bland 

annat lära sig  bättre kommunikationsförmåga samt få lättare med att etablera hållbara 

relationer (a.a.).   

Kommunikation 

Hästar är oerhört mottagliga för mänskliga känslor och beteenden vilket medför att de 

reagerar på det en människa utstrålar. Är man stressad och frustrerad i kontakt med en häst 

kommer den själv att bli detsamma. Man kan därför se hästen som en spegel och i kontakt 

med den tvingas man bli ansvarig för sina känslor och sitt uppförande. Genom speglingen kan 

man få syn på vilken inverkan ens känslor och uppförande kan ha på andra 

(http://www.aspenranch.).  
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Hästar har inga förutfattade meningar om eller förväntningar på någon och reagerar därför 

inte utifrån några baktankar eller motstridiga känslor. De ljuger aldrig och tvekar inte att säga 

sanningen. Likaså kan de inte manipulera eller bete sig på ett passivt eller aggressivt sätt. 

Tvärtemot människor är hästar alltid ärliga då de reagerar direkt och spontant på sin 

omgivning och på det den möter. För att framgångsrikt kunna arbeta med en häst är det därför 

nödvändigt att bli medveten om vilket sätt man kommunicerar på och vilka signaler man 

sänder ut (http://www.aspenranch.).  

Relation 

Alla relationer måste byggas på en grund av respekt, tillit och tålamod. Detsamma gäller 

mellan häst och människa. Vill man kunna rida en häst måste man känna förtroende för och 

tillit till hästen. För människor som inte vågat lita på någon och haft svårt att etablera 

mänskliga relationer, kan kontakten med en häst innebära en möjlighet att skapa och 

upprätthålla en djup och meningsfull relation (http://www.aspenranch.).   

 

TIDIGARE STUDIER  

Ridterapi – ett alternativ inom psykiatrin 

I de följande studierna har ridningens betydelse för psykiskt sjuka studerats. Då ridning utgörs 

av ett samspel mellan ryttare och häst, är det för denna studie viktigt att ta hänsyn till dessa 

studiers resultat. 

 

Enligt Norling (2001) finns en rätt omfattande forskning om användning av hästar, ridning, 

skötsel, umgänge i olika former av behandling av personer med psykisk ohälsa som kronisk 

schizofreni och ätstörningar. Scheidhacker (refererad i Halvarsson & Ekström, 2000, 

Holmgren, 2001) har i Tyskland använt ridning som en del av den miljöterapeutiska 

behandlingen av schizofrena patienter. Scheidhacker har genomfört studier med dessa 

patientgrupper och jämfört med kontrollgrupper på samma avdelning. Syftet med ridningen 

var att patienterna skulle lära känna sina egna förmågor.  Efter ridpassen följde fika där det 

fanns möjligheter att verbalt uttrycka sina känslor och intryck. För de patienter som inte besatt 

verbala förmågor erbjöds tillgång till bildterapi. Förbättringar kunde ses i sinnesstämning, 

tankestörning samt misstänksamhet och fientlighet. Vidare minskade ångest och depression 

och uppmärksamheten skärptes. Scheidhacker menar att i ridningen är kommunikationen 

mellan ryttare och häst icke-verbal (analog kommunikation) dvs. språket står i bakgrunden. 

Det liknar den tidiga mor-barn relationen. Kroppslig uttrycksförmåga, gester, emotionell 
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intension och en äkthet i relationen kännetecknar den tidiga kommunikationen mellan mor 

och barn och kan överföras till relationen ryttare och häst. I kontakt med hästen upplever 

patienten en litenhet och oförmåga men kan också känna storhet och makt men på ett 

verklighetsanpassat sätt. Hästen kan i detta sammanhang fungera som ett övergångsobjekt då 

den stimulerar en realistisk självbild (Scheidhacker refererad i Halvarsson & Ekström, 2000, 

Holmgren, 2001). 

 

I Sverige har liknande försök med enbart hästar och med inriktning på psykisk ohälsa 

rapporterats av bland andra Halvarsson och Ekström (2000) som använt ridning som terapi 

sen 1997 inom den psykiatriska vården i Östersund. I programmet ingick sexton svårt 

psykiskt sjuka patienter som varit under vård mellan tre till tolv års tid. Efter behandlingen 

kunde effekter ses i form av förbättrad kommunikationsförmåga, mindre utåtagerande 

beteende samt förbättrade sinnesstämningar. Pedagogiken – att patienten ansvarar för hästens 

beteende – medförde att i kontakt med hästen ökade patienternas förmåga att sätta upp tydliga 

gränser samt att kontrollera känslor av aggressivitet och rädsla. En patient som ingick i 

projektet beskriver att det var i själva mötet mellan hästen och henne som hon fick hjälp med 

att bli av med all ilska, frustration och förtvivlan. ”Här mötte jag äntligen någon som inte 

krävde en massa av mig, framför allt behövdes inga ord som jag inte klarade av. Han  var helt 

nöjd med att jag bara stod där inne hos honom” (a.a., s. 17). Efter ridterapin blev patientens 

aggressiva utbrott färre och hon fick också lättare att i ord förklara det hon kände. De 

påvisade goda behandlingsresultaten medförde att ridterapi inom området psykiatri 

permanentades 1999. I dag har man plats för ca tjugo patienter med diagnoser som psykoser, 

ätstörningar och depression.  

 

Hästskötarutbildning – en metod inom psykosocialt behandlingsarbete 

Forsling (2001) ligger bakom en utvärdering angående hästens användning som hjälpmedel i 

en behandlingsform anpassad för ungdomar som tvångsomhändertagits. Tyngdpunkten i hans 

rapport ligger i vad som händer i mötet mellan flickan och hästen. Då syftet i denna studie är 

att undersöka vad som sker i samspel mellan häst och människa och hur det upplevs känns 

Forslings (2001) utvärdering relevant att ta med. 

 

Forskaren och psykologen Sven Forsling startade 1987 upp ett § 12 hem i form av en 

hästskötarutbildning med inriktning mot tonårsflickor. De problem flickorna hade med sig var 

t ex relationsstörningar - vilket innebar att de hade svårigheter med att känna tillit till andra - 
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svag självkänsla eller ingen identitet. Flickorna agerade bland annat aggressivt men kunde 

samtidigt vara blyga, de kände sig utanför och underlägsna andra människor. Under sin tid 

som chef för behandlingshemmet gjorde Forsling (2001)  en utvärdering av verksamheten på 

ett material som sträcker sig över tio år och som handlar om fyrtiosju flickor. Genom 

observationer och samtal med flickorna har han försökt fånga och förstå det som hände i 

mötet mellan hästen och flickan. Efter behandlingstiden, som varierade mellan ett och ett 

halvt till två år visade sig förbättringar bland annat i form av starkare självkänsla, ökad 

förmåga att ta ansvar dels för någon annan dels för sig själv. Man såg också en ökad förmåga 

till samspel samt förbättrad förmåga till självreflektion.  

Relation 

För att försöka förstå hur relationen till en häst kunde vara till hjälp för flickorna använde sig 

Forsling (2001) av olika teorier och begrepp hämtade ur utvecklingspsykologin. Ett begrepp 

inom objektrelationsteorin är schizoidt tillstånd som omfattas av olika personligheter och 

beteenden, men i sin extrema form yttrar de sig i avskärmande av känslor och brist på empati. 

Det är ett tillstånd av ständigt krig. Orsaken till kriget är att barnet smärtsamt märker att det 

aldrig duger som det är. Det får hitta på ett falskt jag, med en konstant rädsla för att inte klara 

av och för att bli avslöjad. Det är en strid mellan att komma för nära – och inte klara av. Eller 

att bli isolerad – och inte klara av. Men det är en strid som inte tycks behöva utkämpas med 

en häst. En häst kan komma nära utan att den avslöjar något. 

 

Inom psykoanalysen talar Alice Miller (refererad i Forsling, 2001) om vittnen och att vi alla 

behöver någon som ser oss. Har vi det kan vi klara resan, annars går det inte då det blir för 

tomt och ensamt. Hästen blir i detta sammanhang ett vittne som är stor, stark, varm och 

vacker. Den finns där och är din vän, lyssnar på dig, sviker inte dina förtroenden och berättar 

aldrig dina hemligheter.  När en häst kan accepterar dig trots att du säger det du säger, gör 

som du gör eller ser ut som du ser, inger det hopp om livet och självförtroendet stärks.  

Ansvar 

När flickan förstod att hästen är fullständigt beroende av oss människor att vi har totalt ansvar 

för den började hon se hästen och tycka om den för dess skull. I den processen började hon 

också se sig själv, och tycka om sig själv för den hon var. Hon tar inte bara hand om hästen, 

hon börjar också ta hand om sig själv. Forsling (2001) menar vidare att när flickan får hästen 

att lyda henne, upplever hon en känsla av makt. Men makten är alltid en fråga om ansvar och 
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samspel. Hästen ger dig makt med en förtröstan om att du förvaltar den väl, och att du också 

tänker på dens bästa. 

 

Efter att Stall Frossarbo lades ned, väcktes idén hos Marianne Tuva, en av dem som arbetade 

på behandlingshemmet, att bygga upp en liknande verksamhet. Detta lade grunden till Stall 

Xena som startade upp år 2000 och är ett behandlingshem i Västmanland. Här drivs en 

dagverksamhet som riktar sig till tonårsflickor som befinner sig i riskzonen för missbruk, 

kriminalitet eller annat som inverkar negativt på deras utveckling. Hästskötarutbildningen 

används som metod och i den är hästen ett hjälpmedel och ett verktyg. Behandlingshemmet är 

godkänt av länsstyrelsen och placeringar sker alltid via socialtjänsten. Föreståndaren menar 

att i och med att det är en utbildning får flickorna ta mycket ansvar. Kontakten med hästarna 

utvecklar flickornas förmåga till samspel och de tvingas reflektera över sitt eget beteende. När 

flickorna få hjälpa till att utbilda och träna hästarna bygger det upp deras självförtroende 

(Andersson, 2001). 

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I detta avsnitt kommer först en redogörelse för de begrepp som för studien är viktiga att känna 

till för att undvika onödiga missförstånd. Därefter presenteras de teoretiska perspektiv och 

teorier som ligger till grund för tolkningen av insamlad data.  

 

STUDIENS CENTRALA BEGREPP 

Relation 

Detta begrepp är mångtydigt och kan t. ex. avse representationen av ett visst sakförhållande. I 

studien kommer framförallt dyadiska relationer att diskuteras. Med detta menas relationer 

mellan två entiteter (objekt) (Bearnler & Johnsson, 2001). 

 

Samspel och kommunikation 

Den form av samspel som denna studie syftar till kan definieras med hjälp av Crafoords 

(2001) modell av den utvecklande dialogen. I denna modell söker han förenklat beskriva 

återkopplingen i dialogen mellan mor och barn som prototyp för individens fortgående 

samspel med omgivningen i sitt byggande av en egen inre världsbild och en bild av sig själv.  
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Kommunikation kommer från latinets ”communicare” vilket betyder att något blir 

gemensamt. Vi både meddelar oss och delar med oss av något – bland annat innebörder, 

upplevelser, tankar, känslor, handlingar och värderingar. Att kommunicera är att prata och 

agera i förhållande till varandra. Det handlar om en process när två eller fler personer skickar 

budskap till varandra och visar hur de påverkar varandra, uppfattar sig själva och situationen 

samt vilket innehåll de lägger in i sina budskap. Vår tillvaro baserar sig på relationer till andra 

och det är kommunikationen som utgör grunden för dessa relationer. Kommunikation innebär 

ett samspel som inte är statiskt, utan det är en ständigt pågående process. En liten del av 

kommunikation går ut på att förmedla fakta utan merparten handlar i stället om att hitta och 

stärka vår identitet, visa hur vi vill att en annan person ska uppfatta oss själva och hur 

relationen till denne ska utformas (Nilsson & Waldemarson, 1994). Den största delen av 

kommunikationen sker på en icke-verbal nivå, där allt vi säger utan ord finns. Gester, miner, 

suckar, rörelser, blickar inklusive tankar och känslor (Fred & Olsson, 2002).  

 

Samspel och kommunikation gör det möjligt för oss att möta andra människor, men även att 

möta oss själva. På allt vi sänder ut får vi en slags återkoppling dvs. vi får ett svar som talar 

om för oss hur den andre upplevt vårt budskap. Detta blir till stor hjälp för oss att få reda på 

vilka tankar och känslor som uppkommer hos en annan som följd av det vi själva gjort eller 

sagt (Nilsson & Waldermarsson, 1994).  

 

Psykisk och psykosocial hälsa 

Enheten för Psykisk hälsa inom Samhällsmedicin (http://www.ls.sll.se) definierar psykisk 

hälsa som ett tillstånd hos den enskilde, som påverkas i ett kontinuerligt växelspel med 

omgivningen i livets situationer. Detta tillstånd bygger på följande förutsättningar: 

 

- Att kunna utveckla och hävda sin integritet 

- Att kunna upprätta och bibehålla sociala relationer 

- Att ha tillgång till varierande psykiska förhållningssätt, som kan användas beroende på 

omgivande krav och som möjliggör en för individen positiv utveckling 

- Att ha medvetenhet om och tilltro till egna resurser 

 

En del menar att orsakerna till psykosocial ohälsa ska sökas hos individen, medan andra 

menar att de skall sökas i samhället. Det är sällan det går att göra denna uppdelning då 

problembilden oftast är komplex. Ohälsan är oftast resultatet av en process eller flera separata 
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processer, där såväl inre som yttre krafter samverkat och pågående samverkar på ett för 

individen ogynnsamt sätt. Både skeenden, händelser och upplevelser i förfluten tid samspelar 

med nutida sådana (Bearnler & Johnsson, 2001). 

 

I denna studie kommer begreppet psykosocial ohälsa att handla om exempelvis svårigheter att 

känna tillit till andra, svårighet att ta ansvar för sig själv och sin situation, att befinna sig i 

riskzonen för missbruk, kriminalitet, att ha en svag självkänsla, ingen identitet eller annat som 

inverkar negativt på en människas utveckling och mognad.    

 

Psykosocialt behandlingsarbete 

I dagens samhälle återfinns inom vård, omsorg och socialt arbete en strävan mot allt större 

specialisering. Olika problem som klienter eller patienter har behandlas var för sig, även om 

de uppvisar uppenbara samband. Psykosocialt behandlingsarbete innebär istället för 

specialiseringssträvan att man söker ta hänsyn till människors dubbla verklighet, både den 

inre och den yttre och framför allt samspelet dem emellan. Psykosocialt arbete är en 

systematisk och målinriktad verksamhet där man vill åstadkomma förändringar i 

klientens/patientens livssituation genom egen aktion (Bearnler & Johnsson, 2001).  

 

 

TEORIER OCH PERSPEKTIV 

Enligt Bernler och Johnsson (2001) ges inom det psykodynamiska och systemteoretiska 

perspektivet utrymme för såväl förklarings- som förståelseaspekter. Då syftet med denna 

studie är att söka förståelse för vad som sker i samspel mellan häst och människa och få en 

förklaring till hur detta samspel kan ha positiv inverkan på psykosocial ohälsa har teorier och 

begrepp hämtade ur dessa perspektiv legat till grund för analysen av resultatet.  

 

Psykodynamiskt perspektiv 

Psykodynamisk är beteckningen på teorier som förklarar mänskligt beteende som ett 

konfliktfyllt samspel mellan behov, känslor och rationella överväganden (Thomas, 1996).  

Många tankar är dynamiska i den bemärkelsen att de får oss att handla, även om vi är 

omedvetna om dem. I utvecklingspsykologin ses mognadsprocessen i steg eller i på varandra 

följande nivåer och faser, oftast relaterad till biologisk ålder. En tanke i denna modell är att en 

missad eller försvårad utvecklingsfas resulterar i en svårighet som finns med som ett 

handikapp i det vuxna livet (Payne, 2002). Utgångspunkten för detta perspektiv är 
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individualistisk då man intresserar sig för varje individs psykiska värld och inte för det 

gemensamma i verkligheten som social konstruktion. Stora delar av jaget är dolt för oss och 

den subjektiva upplevelsen av jaget är endast partiell. Det närmaste vi kan komma en 

heltäckande bild av oss själva är via en annan människas ögon och öron. Vårt medvetande och 

beteende är i stor utsträckning bestämda av omedvetna drivkrafter och motiv. Så gott som 

inget beteende är slumpmässigt och det är angeläget att försöka medvetandegöra och förstå 

varför det som sker sker (a.a.). För denna studie kommer olika begrepp och tankegångar 

hämtade ur tre olika teorier inom psykodynamiskt perspektiv att bli aktuella - 

objektrelationsteorin, anknytningsteorin och självpsykologin.   

 

Objektrelationsteorin 

Det finns en mängd teoretiker som företräder objektrelationsteorin varav Freud anses vara den 

förste. Begreppet objektrelation står för den inre gestaltning av en relation som en individ 

formar genom erfarenheter av samspel (Havnesköld & Risholm Mothander, 2003). Något som 

förenar olika företrädare av teorin är barnets basala sökande efter att få kontakt med en annan 

människa för anknytning, trygghet och bekräftelse av sitt själv. Det är själva relationsbehovet 

som är det primära för barnet, och detta är den bärande principen i den tidiga utvecklingen. 

Betydelsen av den vuxnes förmåga till känslomässig uppmärksamhet och tillgänglighet i 

samspelet med barnet löper som en röd tråd i objektrelationsteorin (Lindén, 2002).  

Projektiv identifikation 

Bion (refererad i Havnesköld & Risholm Motander, 2003) menar att för att barnet ska kunna 

utveckla ett eget tänkande och känsloliv, krävs att någon är beredd att ta emot och härbärgera 

barnets förnimmelse och också låta sig påverkas av det projicerade materialet. Därmed 

utvecklade han Kleins (refererad i a.a.) begrepp projektiv identifikation till att även omfatta 

processen hos den mottagande  partnern, dvs. modern samt lade fokus även på det utrymme 

mellan mor och barn där processen äger rum.  

Hållande 

Winnicott (refererad i Lindén, 2002) introducerade begreppet ”hållande” med vilket han 

menade omsorgspersonens pålitliga förmåga att hålla barnet både fysiskt och psykiskt. När 

den vuxne förstår barnet och ger empatiskt uttryck för detta, kommer barnet att successivt 

förbinda dessa känslor med sig själv och därmed börja förstå sig själv. Upplevelserna görs 
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förståeliga för barnet genom omsorgspersonernas pålitlighet när det gäller sensivitet och 

empati.  

 

Anknytningsteorin 

Bowlby (2001) räknas som grundaren för denna teori då han lyfte fram Freuds antaganden om 

hur inflytelserik individens inre eller representerade värld är för det yttre beteendet. Hans 

tankar om de inre arbetsmodellernas betydelse och den psykobiologiska utvecklingsteori om 

barns känslomässiga anknytning, som han formulerade, kom att i grunden påverka 

inriktningen på spädbarnsforskningen.  Idag används teorin för att värdera hur individuella 

föreställningar om trygghet och närhet påverkar kvaliteten på relationer till syskon, vänner 

och kärlekspartner i ett flergenerationsperspektiv (a.a.).  

Inre arbetsmodeller 

I takt med att barnet blir äldre utvecklas också dess kognitiva förmåga.  Då kommer barnet att 

börja utveckla föreställningar (inre arbetsmodeller) om sig själv och sina relationer till andra 

människor (Lindén, 2002). Barn som växer upp med dålig kvalitet på anknytningen kan få 

betala ett högt pris för detta, i form av brister i den känslomässiga utvecklingen. Ett barn som 

blivit bemött med kyla kommer att uppleva sig själv som icke-önskvärd och dålig och 

föräldern som opålitlig och fientlig. Dessa inre arbetsmodeller kommer att styra individens 

beteende i framtida möten med andra människor, vilka han kommer att möta med en negativ 

förväntan. För att våga knyta an till någon efter dessa erfarenheter krävs villkorslös kärlek och 

uppmärksamhet. Avgörande för en persons anknytningsmönster är beroende av hur lyhört och 

samstämt det känslomässiga samspelet mellan barnet och dess vårdare varit. Likaså i vilken 

utsträckning föräldrarna varit tillgängliga för barnets skull, respektive hur mycket föräldrarna 

använt barnet för sina syften (Broberg, 1996).  

En trygg bas 

Bowlby (2001) menar att ett barn behöver en trygg bas – vilket är det mest centrala begreppet 

inom anknytningsteorin - till vilken det kan återvända, viss om att bli välkomnat, få fysisk och 

emotionell näring, bli tröstat när det är ledset och bli lugnat om det är oroligt.  I denna roll 

ligger främst att finnas till hands, beredd att uppmuntra och bistå, men att inte aktivt ingripa 

förrän det är klart nödvändigt. Bowlby (2001) menar vidare att vi i alla åldrar behöver en 

trygg bas dit vi kan återvända för att få framförallt emotionellt stöd. Behovet ökar under 

stressande omständigheter för att vi alls ska kunna koppla av.  
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Självpsykologi 

Dess grundare Kohut (refererad i Havnesköld & Risholm Mothander, 2003) presenterade en 

teori då han menade att självet var något som fanns både inom och utom individen och ett 

grundläggande behov är att utveckla ett sammanhållet själv. Utvecklingen av detta själv sker 

genom den empatiska bekräftelsen i samspelet med andra människor. Det empatiska 

bemötandet är centralt för det kvalitativa innehållet i barnets inre erfarenheter. Kohut 

(refererad i Lindén, 2002) menar att det behövs tre självobjektfunktioner för att befrämja en 

positiv utveckling av barnets empatiska självkänsla.  Barnet behöver speglas av någon annan 

som förmedlar att det är det vackraste, klokaste och mest fantastiska barn som finns. 

Samtidigt behöver barnet självt känna att det finns andra som är vackrare, klokare och mer 

fantastiska än de själva som de kan idealisera och efterlikna. Den tredje självobjektfunktionen 

är hur barnet uppnår en vitaliserande känsla av likhet med någon annan, en upplevelse av 

alter ego eller att ha en tvillingsjäl. Kohut (a.a.) likställer det empatiska gensvaret med vår 

själva livsluft. På samma sätt som vi behöver syre för vår fysiska överlevnad behöver vi 

empatiska självobjekt för vår psykiska överlevnad. 

 

Systemteoretiskt perspektiv 

Systemteori är ett mycket vitt perspektiv och handlar snarare om flera teorier och strömningar 

än om en sammanhållen teori. Det är en levande teori då begrepp och tankar ständigt 

förändras och utvecklas (Fred & Olsson, 2002). Nedan följer en beskrivning av de 

tankegångar och begrepp inom systemteorin som beaktar samspelets betydelse för utveckling 

och som för denna studies analys är högst relevanta.  

 

Systemidéerna inom socialt arbete har sitt ursprung i en biologisk teori som går ut på att alla 

organismer utgör system, som rymmer subsystem och som själva utgör en del av överordnade 

system (Payne, 2002). Helhetsbegreppet är viktigt när det gäller systemteorin, då ”allting 

hänger ihop”. För att förstå vad som sker i en arbetsgrupp, i familjen, eller mellan två 

individer måste man se till både helheten och delen. Ett exempel som hjälper oss att förstå vad 

det innebär att när vi ser det enskilda kugghjulet inte kan se något av det som är hela det 

fungerande uret (Bearnler & Johnson, 2001). Systemteorin hjälper oss att komma ifrån de ofta 

skuldbeläggande modellerna av att söka ”orsak-verkan” samband. Istället fokuserar man på 

sammanhang och samspel där sammanhanget är av större betydelse än orsakssambandet 

(Forinder, 2000).  
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Kommunikation och ömsesidig anpassning 

Payne (2002) redogör för den s.k. livsmodellen som förklarar hur människor ständigt anpassar 

sig i ett pågående utbyte med flera olika delar av omgivningen. De både förändrar och 

förändras av miljön. Ömsesidig anpassning innebär att en människa utvecklas och att 

omgivningen stöder förändringen. Utan lämpligt och riktigt inflöde kan inte systemet 

utvecklas. Fred och Olsson (2002) förklarar mer ingående vad detta ömsesidiga samspel som 

leder till förändring innebär. De menar att det finns två olika sätt att uppfatta det som sker i 

samspelet mellan människor. Antingen tänker man att kommunikationen är linjär eller att den 

är cirkulär. Ett linjärt tänkande innebär att man förklarar det som sker mellan två individer 

genom att enbart granska den enes agerande. Genom att tänka linjärt befriar man sig från sitt 

eget ansvar då det som sker förklaras utifrån den andres beteende. Resultatet av detta tankesätt 

är att ingen förändring kommer att ske då man för att en förändring ska åstadkommas måste 

fundera över sin egen del i kommunikationen. När man däremot förklarar det som sker mellan 

två individer genom att granska deras samspel – hur de påverkar och påverkas av varandra – 

talar Fred och Olsson (2002) om cirkulär kommunikation. Dels innebär ett cirkulärt tänkande 

att man är beredd att granska sin del i samspelet dessutom att man inte tror att människor 

(eller i detta sammanhang hästar) är utan att de blir. 

Gränser 

Ett system omges av gränser som måste vara klara och tydliga men samtidigt flexibla för att 

en tillfredsställande anpassning och utveckling ska kunna ske. Stela gränser leder till mindre 

utbyte med andra system, medan svaga och otydliga gränser leder till oklarhet beträffande 

differentiering och funktioner inom systemet (Bearnler & Johnson, 2001). 

 
RESULTAT  

Detta avsnitt börjar med en kort beskrivning av intervjupersonernas bakgrund. Därefter 

presenteras resultatet utifrån de fyra teman som låg till grund för intervjuguiden.  

 

Intervjupersonernas bakgrund 

Både Anna och Lisas bakgrund är fylld av ett extremt illamående då både stundtals inte ville 

leva längre. Anna kunde växla mellan att vara snäll, aktiv och framåt till att vara elak och ha 

en oerhört kort stubin. Hon mådde så dåligt att det mesta i hennes liv fungerade dåligt. Hon 
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kunde inte upprätthålla några relationer eller ta ansvar för sig själv eller sin skolgång.  Hon 

beskriver sig själv som ett ”hopplöst fall som vandrat  från den ena behandlingen till den 

andra utan att må bättre”. Vid flera tillfällen försökte hon ta livet av sig. När Anna var sexton 

år kom hon till ett behandlingshem där man använde hästen som ett verktyg i behandlingen. 

Där kom hon att bli kvar i fyra år. 

 

Lisas liv bestod till största delen av ett konstant festande, både tillsammans med sin mamma 

och sina kompisar som var mellan fyra till sex år äldre än Lisa. Det fanns både alkohol och 

andra droger med i bilden. De relationer hon hade blev aldrig långvariga då det alltid skar sig. 

”Jag var alltid berusad så ingenting fungerade. Skolan hoppade jag av i sexan”, säger Lisa. 

För dryga ett år sedan blev Lisa placerad i en fosterhemsfamilj där hon började umgås och 

arbeta med gårdens hästar.   

 

Egen definition av samspel 

Anna 

Det handlar om respekt på bådas villkor. Att man litar på och vill varandra väl. 

 

Lisa 

Det innebär allt mellan himmel och hav. Det är något underbart. Samspelet 

börjar så fort jag ser hästen i hagen och den ser mig. Eller egentligen redan 

innan jag kommer ut, då jag tror hästen känner att jag är på väg till den. Sen 

slutar inte samspelet förrän man går in igen.   

 

Tema 1: Relation 

När Anna först kom till behandlingshemmet, fick hon sig tilldelat en häst som hon själv 

upplevde passade henne perfekt. Hästen hade som Anna själv säger haft en svår uppväxt och 

hon såg så mycket gemensamt med sig och hästen.  

 

Hästen och jag var exakt samma person. Vi var båda framåt och ville så mycket. 

Vi var så ivriga och ville att allt skulle gå bra. Hästen kunde ingenting, var 

knappt inriden. Jag själv var jättesjuk.   
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Anna berättar att under den första tiden tillsammans med hästen blev de båda frustrerade då 

ingenting fungerade. Men trots det fortsatte de ändå att arbeta sig vidare.  

 

Vi blev arga och irriterade på varandra och man kunde känna att nu ger jag upp, 

men man  kämpade sig alltid tillbaka. Jag älskade hästen så mycket så jag ville 

kämpa mig igenom. Han betydde, betyder, så mycket för mig. Han kom att bli som 

en extramamma. Jag skulle kunna bo på en öde ö bara med honom och ändå må 

bra. 

 

Anna beskriver relationen mellan sig och hästen som oerhört förtroende- och tillitsfull. Hon 

menar att det kan gå oerhört snett  men att förtroendet alltid går att bygga upp igen.    

 

Hästen känner tillit och kärlek till sin ägare/skötare och vet att man kommer att 

ge allt och att man tänker ta hand om den. När det går dåligt kan man skrika 

jävla hästjävel, men man vet i bakgrunden att det aldrig är hästens fel. Det kan 

brista rejält med en häst, men man kan bygga upp förtroendet igen. Det går alltid. 

Jämför med när det brister med en kompis. Då är det nästan omöjligt att få 

tillbaka en förtroendefull relation. 

 

Anna menar att om man vill etablera en relation med en häst krävs att man känner respekt för 

hästen och visar att man vill den väl. Hon säger att om man litar på och förstår hästen så vill 

den en inget illa utan är snäll. Anna minns en hingst som hon beskriver som en ”tjurig 

mulebock” som ingen ville veta av då han hatade allt och alla. Men Anna kände sig aldrig 

rädd för hingsten och tillslut kom de bra överens. ”Jag har egentligen aldrig varit rädd för 

någon häst”, säger Anna. 

 

Ingen ville sköta honom då han alltid stod med öronen slickade bakåt. Jag kände 

en fruktansvärd respekt för honom och kom honom djupt in på skinnet. Jag 

accepterade honom fullt ut och lät honom visa det han kände och ville. Hur elak 

han än såg ut var jag aldrig rädd för honom.   

 

Relationen mellan sig och hästen beskriver Lisa som ”något genomskinligt som händer som 

man inte kan se”. Hon menar att hon har olika relationer med olika hästar vilket beror på 

vilken personlighet de har och hur hon och hästen passar ihop.  Den första häst som Lisa kom 
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i kontakt med på gården var en äldre vallack. Lisa minns att hon var livrädd för honom i 

början då hon kände att de inte förstod varandra. Men idag säger hon att han är hennes 

trygghet och hennes läromästare.  

 

Jag mådde själv så dåligt och var begränsad. Vi var två olika personligheter och 

ingenting fungerade. Vi kunde inte kommunicera med varandra. Jag tyckte att det 

var han som inte förstod vad jag menade. Men vartefter insåg jag att det var jag 

som gav fel signaler. Han utstrålade ett sån´t lugn så jag kunde inte annat än att 

slappna av. För mig är han nu det bästa som finns, underbar och pålitlig. Han är 

så stor för mig och finns alltid där, han sviker inte, kan inte såra eller göra mig 

illa. Han får allt att rinna ur mig.  

 

Ett sto som Lisa ibland tränat åt en kvinna, har hon en helt annan relation till. Hon tycker att 

stoet påminner om sig själv och att hon därför kan identifiera sig med henne. Stoet reds av en 

kvinna första gången Lisa såg henne och Lisa upplevde henne då som väldigt stressad då ”hon 

visade ögonvitorna och rusade runt”. Lisa säger att hon blev livrädd för henne och tyckte hon 

var galen.  

 

Men jag vill inte vara rädd och osäker med hästar för det är min livsglädje att 

vara med dem. Då måste jag se till att ta tag i det själv. Det kan ingen annan göra 

åt mig. På något sätt känner jag igen mig i det där missförstådda vilket gör att jag 

inte har något problem med att förstå henne. Hon har kommit att bli en utmaning 

för mig på vägen och genom att jobba med henne har jag jobbat med mig själv.   

 

Lisa menar att det tar olika lång tid att etablera en relation med en häst beroende hästens 

personlighet. Först när hästen litar på människan öppnar den sig och låter en komma den in på 

skinnet. ”Det är likadant för mig”, menar Lisa.  

 

Känner jag förtroende för någon häst eller människa tar jag av mig mitt skal. Då 

visar/öppnar jag mig till hundra procent. Det är så känsligt då, minsta – förstår 

du – det går inte att förklara.    

 

Samtidigt säger Lisa angående förtroende att: 
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Ett förtroende mellan häst och människa är lätt att sabba och hästen kan nog lätt 

tappa tilltron till alla människor om den blir vanskött eller misshandlad. Vi 

människor blir inte lika illa berörda.  

 

Tema 2: Kommunikation 

Under själva ridningen upplever Anna att hon använder viss teknik genom att kommunicera 

med hästen via skänklar och tygeltag. Men till största delen anser Anna att kommunikationen 

med hästen är något som går av bara farten. Att det är känslan som styr. Hon säger också att 

man måste vara fokuserad om man vill kunna kommunicera med hästen, vilket är svårt när 

man mår dåligt.  

 

Ridningen går uruselt när man mår dåligt. Jag gör fel, men jag tycker att jag gör 

rätt. Man sänder fel signaler och det man vill säga, säger man inte. Hästen vill 

inte och jag blir irriterad. Antingen gör jag något annat och väntar tills nästa dag 

eller så klurar jag tillslut ut hur jag ska göra för att få hästen att förstå. Hästar 

funkar så, gör jag rätt gör hästen rätt. Det finns ingen häftigare känsla än när det 

fungerar och man blir som ett med hästen. Det är lycka. 

  

Under tiden på behandlingshemmet mådde Anna stundtals fruktansvärt dåligt och brukade då 

hoppa över ridningen och istället bara vara med hästarna. 

 

När jag var ledsen och mådde dåligt gick jag ut i hagen till hästarna. De kom 

alltid fram och buffade på en och sa: ”Kom igen tjejen, nu tar vi nya tag”.  De 

kände alltid på sig hur man mådde. Tillsammans med hästarna började man 

oftast må bättre, då de respekterade att man mådde dåligt.  

 

Lisa berättar att när hon första gången möter en häst är så livrädd så hon tror att hon ska spy.  

Hon känner sig osäker på om hon överhuvudtaget ska våga rida på hästen. Men när hon väl 

kommer upp på hästen så blir det bättre.  

 

När jag sitter på ryggen kan jag inte längre kan se hästens ögonuttryck ifall den 

är rädd, glad, misstänksam o.d. och då känner jag mig lugnare. Då får jag bara 

gå på känslan av vad hästen gör under mig och kan bara göra det som är bäst för 

oss två just då.  
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Kommunikationen mellan sig och hästen beskriver Lisa som något som sker känslo- och 

tankemässigt. Att enbart med hjälp av teknik, i form av hjälper under ridningen, kommunicera 

med hästen tycker hon inte fungerar.   

 

Man måste rida på hästens villkor. Det går inte att planera i förväg vad vi ska 

göra – jag kan i alla fall inte det för då går det helt åt helvete. Det blir en aha-

upplevelser när båda är samspelta – när man bara är. Jag minns ett tillfälle när 

jag skulle rida stoet och då hon var helstressad.  När jag hoppade upp var jag 

spänd och hon  sprang runt, runt. Men så tvingade jag mig att slappna av och 

kände hur hon slappnade av under sadeln. Tillslut var hon så avslappnad att jag  

kunde galoppera henne på lös tygel. Jag var så kär när jag hoppade av den 

hästen! Det är så otroligt vad häftigt det var!  Sen har det varit så under de 

gånger jag ridit stoet. När jag var lugn blev, hon lugn, när jag var spänd och 

nervös blev hon likadan.  

 

Lisa säger att förut försökte hon rida även när hon mådde riktigt dåligt, men hon har lärt sig 

att hennes illamående bara blir sämre då.  

 

När ingenting fungerar med hästen mår jag sämre och det bara kryper i kroppen. 

Förr red jag fast jag mådde dåligt. Det kan jag inte nu för det blir inte bra. Det 

blir ingen kommunikation. Jag gör allt tekniskt rätt men det skär sig hela tiden. 

Det går inte! Hästen blir småstressad och då låser jag mig själv i mig själv. När 

hästen inte gör som jag vill går mitt illamående ut över hästen. Efteråt får jag så 

dåligt samvete och undrar vad jag höll på med. För hästen har ju inte gjort något 

fel. 

 

Tema 3: Ansvar 

Anna hade mycket ansvar för hästarna på behandlingshemmet då hon skulle fodra, tvätta, ta 

tempen, linda och mocka hos dem. Hon tycker aldrig att ansvarsbiten varit betungade utan 

beskriver det som oerhört betydelsefullt för hennes välmående. Många gånger mådde hon så 

dåligt att hon kände det som om hon inte orkade släpa sig upp, men när hon väl kom ut i 

stallet började hon må bättre.   
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Att känna lukten av hästarna, höra hur de gnäggar och humrar när man kommer 

är häftigt. Man känner sig betydelsefull. Jag älskar att ta hand om hästarna och 

se till att de mår bra. På något sätt gör man det för sin egen skull, för då hästarna 

mår bra ger de ännu mer tillbaka. Att mocka och göra rent hos hästarna känns 

tillfredsställande då man samtidigt gör det rent och fräscht omkring  sig själv. 

 

Anna menar att eftersom vi har tagit hästen i vår vård, måste vi göra det bästa av situationen. 

Att hästen är beroende av människan upplever hon bara som något positivt. 

 

För Lisa innebär att ansvara för en häst allt från att fodra den, mocka hos den, älska den och 

se till att den har det bra genom att t ex. massera den.  

 

Jag älskar att arbeta fysiskt och tycker om att se att hästarna mår bra. När jag 

masserar dem och de blir avslappnade och lugna blir jag också lugn och känner 

jag att jag gör rätt. Likaså när jag rider och genom mitt agerande kan få en 

stressad häst lugn känns det som jag har lyckats med någonting.  

 

Lisa menar att hästar är beroende av oss människor för att få mat, för att få röra på sig och för 

att få kärlek. ”De är både beroende och självständiga då de i själva verket är vildhästar som vi 

gjort om”. Lisa upplever inte att hon har makt över hästen utan mer att det handlar om en 

ömsesidig makt.  

 

 

Jag kan aldrig tvinga hästen till något, då den måste låta mig få göra allt med den 

– sitta upp och rida, komma den nära. I så fall är det en ömsesidig makt. Hästen 

har en slags makt över mig och jag har nå´n slags makt över den. Hästar är så 

stora djur och man har ingen makt över dem fysiskt. Vill hästen dra när man är 

ute och rider så gör den det.  

 

Tema 4: Hästens betydelse för psykosocial ohälsa 

Innan Anna kom till behandlingshemmet mådde hon så dåligt att hon flera gånger försökte ta 

livet av sig. Hon säger att ifall hon inte hade kommit till behandlingshemmet skulle hon inte 

vara där hon är idag. För Anna betydde, och betyder fortfarande, hästarna allt. Hon säger att 

hon inte kan leva utan hästar och hon tror det är beroendeframkallande att hålla på med hästar. 
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Efter vistelsen på behandlingshemmet kan hon se stora positiva förändringar med sig själv 

och hur mycket bättre hon mår idag.    

 

Min självkänsla har ökat från noll till hundra. När hästen kommer till en känner 

jag att jag finns. Jag är värd något och jag kan något – jag kan ta hand om en 

häst. Även ansvarsförmågan har blivit fruktansvärt mycket bättre.  

 

Anna menar att tillsammans med hästen lär man sig att respektera en annan varelse och att ens 

tålamod utvecklas. Hon berättar om ett sto som ingen kunde ta ens i boxen och hur hon satt  

och väntade tills hästen kom fram till henne.  

 

Hon var en riktig bitch. Men jag respekterade henne och hon kände att jag ville 

henne väl. I två och en halv timme om dagen satt jag hos henne och när hon kom 

fram klappande jag henne bara och sen gick jag ut. Så höll jag på varje dag tills 

jag hade vunnit hennes förtroende.  

 

Tillsammans med hästen måste man vara hundra procent tydlig säger Anna. Hon menar att 

hon själv lärt sig att värna mer om sig själv och att hon numera kan sätta upp realistiska 

gränser runt sig.  

 

Hästen lär dig hur tydlig du måste vara då tydlighet betyder olika för olika 

individer. Vissa behöver mycket tydlighet för att förstå, andra mindre.  

 

Lisa berättar att innan hon kom till familjehemmet med hästarna var hon osäker och rädd och 

att hon mådde fruktansvärt dåligt. Hon kunde inte gå i skolan, ville inte leva och kände ingen 

mening med någonting. Hon säger att den som haft mest betydelse för att hon idag mår bättre 

är vallacken. 

 

Han hjälpte mig att komma bort från allting och ut i verkligheten. Han lärde mig 

att känna mina känslor eller ta in det han kunde ge mig, eller vilken varelse som 

helst kan ge mig. Han har fått göra skitjobbet och har fått mig att må bättre. Mitt 

liv har förändrats så otroligt. En helomvändning till att jag nu vill gå i skolan och 

till att jag vill leva varenda dag. Jag tar för mig vad livet har att erbjuda.  
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Att ansvara över hästarna och känna sig betydelsefull har inneburit att Lisa känner att hon kan 

något och att hon känner sig duktig. Hon menar att själva arbetet med en häst gjort att hon 

utvecklats otroligt.  

 

Jag känner mig tryggare i mig själv och vågar säga ifrån på ett annat sätt.  Vid ett 

tillfälle när jag skulle träna ett sto åt en kvinna, ville hon att jag skulle använda 

hundra olika grejer och rida på ett speciellt sätt. Men då sa jag att ifall jag ska 

rida stoet kan jag bara göra det på mitt sätt. Efter det fick  jag jättebra kontakt 

med kvinnan och det fungerade bra mellan oss.  

 

ANALYS 
Detta avsnitt inleds med en sammanfattning och delanalys av respektive tema. Därefter görs 

en helhetsanalys av samtliga teman i syfte att tolka helheten. Analysen sker utifrån valda 

teorier och perspektiv.   

 

Delanalys av tema ”relation” 

Det finns många likheter i flickorna beskrivning av det som sker i relationen mellan dem och 

hästen. En skillnad är dock att Anna upplever att det alltid går att få tillbaka en förtroendefull 

relation med hästen till skillnad från hur det är mellan människor. Lisa tror istället att om man 

behandlar hästen riktigt illa kommer den att tappa tilltron till alla människor. Både Anna och 

Lisa säger att de upplevt motgångar och frustration på vägen till en tillits- och förtroendefull 

relation och att de ibland känt att de snart ger upp. Trots det har det har de envist fortsatt 

kämpa för att försöka komma nära hästen. Ibland har flickorna blivit arga på hästen och ansett 

det varit dens fel att ingenting fungerat, men snart har de varit beredda att se sin del i 

samspelet vilket Fred och Olsson (2002) kallar för ett cirkulärt tänkande. ”Jag tyckte att det 

var han som inte förstod vad jag menade. Men vartefter insåg jag att det var jag som gav fel 

signaler”. När flickan ändrar sitt agerande förändrar hästen sig vilket kan liknas vid det Payne 

(2002) kallar ömsesidig anpassning. Det innebär att när en människa utvecklas stöder 

omgivningen förändringen.  

 

Ibland verkar det som om hästen inger flickan trygghet och ibland tvärtom I kontakt med 

vallacken beskriver Lisa att hon blir lugn och kan slappna av. ”Han finns alltid där, han sviker 

inte, kan inte såra eller göra mig illa”. Enligt Bowlby (2001) behöver vi alla en trygg bas till 
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vilken vi kan återvända för att få bland annat emotionellt stöd och bli lugnade. Hästen kan i 

detta sammanhang liknas vid en trygg bas då det i denna roll främst handlar om finnas till 

hands.   

 

Kohut (refererad i Lindén, 2002) menar att utvecklingen av ett sammanhållet själv sker 

genom empatisk bekräftelse i samspelet med andra. För att främja en positiv utveckling av 

empatisk självkänsla behövs tre självobjektfunktioner - spegling, idealisering och alter ego. 

För flickorna tycks hästen utgöra två av dessa självobjektfunktioner. Dels blir den någon de 

kan idealisera ”han är så stor, underbar och pålitlig” dels kan flickorna identifiera sig med 

hästen ”jag kände igen mig i det där missförstådda”, ”hästen och jag var exakt samma 

person”.  

 

Delanalys av tema ”kommunikation” 

Kommunikationen mellan sig och hästen beskriver flickorna som något som sker tanke- och 

känslomässigt ”något som går av bara farten”. Att enbart kommunicera med teknik verkar inte 

fungera då det som Lisa uttrycker det ”skär sig hela tiden”. Hästen tycks kunna hjälpa 

flickorna att bli medvetna om vad de känslomässigt utstrålar då den tar emot flickans signaler 

(projektioner), påverkas av dem och sänder tillbaka projektionen i form av ett känslomässigt 

agerande. Denna process kan liknas vid det Bion (refererad i Havnesköld & Risholm 

Mothander, 2003) kallar för projektiv identifikation vilket rör det affektiva utbytet mellan två 

individer. Eftersom hästen låter sig påverkas känslomässigt kan projektionen ges tillbaka så 

att den blir utvecklingsbefrämjande för flickorna.  

 

När Anna mådde som sämst brukade hon sitta hos hästarna i hagen och tillsammans med dem 

började hon oftast må bättre. Hästen tycks i detta sammanhang kunna förstå flickan och ge 

empatiskt uttryck för detta. Winnicott (refererad i Lindén, 2002) kallar detta för hållande 

vilket handlar om den vuxnes pålitliga förmåga att hålla barnet vilket är en nödvändighet för 

att barnet ska lära sig att hantera sig självt i sin omvärld.  

 

När kommunikation fungerar som bäst beskriver flickorna det som att ”man blir som ett med 

hästen” och då ”båda är samspelta”. Både flickan och hästen är i dessa situationer 

känslomässigt uppmärksamma och tillgängliga i samspel med varandra vilket man inom 

objektrelationsteorin (Lindén, 2002) menar är något som för barnet är av betydelse för den 

tidiga utvecklingen. Man kan också likna denna fungerande kommunikation och totala 
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förståelse vid det Crafoord (2001) kallar för den utvecklande dialogen då det sker en 

återkoppling i dialogen mellan flickan och hästen. Flickan ger signaler till hästen både 

känslomässigt och tekniskt vilka kan ses som flickans återfrågning till hästen. Hästen tar 

lyhört emot flickans återfråga och ger intuitivt och exakt tillbaka bekräftelse i form av den 

känsla som flickorna beskriver som att ”vara ett med hästen” och att ”båda är samspelta”. 

Denna bekräftelse blir för flickan uppbyggande för hennes egen inre världsbild och bilden av 

sig själv.  

 

Båda flickorna säger att ifall kommunikationen mellan dem och hästen ska fungerar måste de 

vara fokuserade och samtidig lyssna till hästen då ”man måste rida på hästens villkor”. Man 

kan med hjälp av det systemteoretiska perspektivet (Bearnler & Johnson, 2001) likna flickan i 

relation till hästen som ett system som för att kunna fungera behöver ha gränslinjer som är 

klart och tydligt markerade, men samtidigt flexibla.  

 

Delanalys av tema ”ansvar” 

För flickorna innebär att ansvara för en häst både att ta hand om den rent praktiskt men också 

känslomässigt. Anna säger hur betydelsefull hon känner sig när hon kommer och ska fodra 

hästarna och de välkomnar henne med gnäggningar. Lisa berättar om hur hon genom att få en 

stressad häst lugn känner att lyckats med något. När flickorna på olika sätt tar hand hästen får 

de tillbaka bekräftelse från hästen i form av att den visar att den är nöjd och mår bra. Den 

bekräftelse som hästen ger till flickan kan liknas vid det Kohut (refererad i Havnesköld & 

Risholm Mothander, 2003) säger är den empatiska bekräftelse som leder till en utveckling av 

ett sammanhållet själv. Med hjälp av objektrelationsteorin kan man se hur flickan i sin iver 

för att få hästen att må bra, söker kontakt med hästen för anknytning, trygghet och bekräftelse 

av sitt själv. Anna är själv medveten om att hon tar väl hand om hästarna för sin egen skull 

”då hästarna mår bra ger de ännu mer tillbaka". 

 

Lisa upplever inte att hon har någon makt över hästen fysiskt då den med sin storlek och 

styrka själv avgör vad den vill gå med på och inte. När hästen låter flickan sitta på sig och 

komma sig nära blir det en enorm bekräftelse för flickan att hon är omtyckt och accepterad. 

Man kan se detta som en form av spegling som Kohut (refererad i Lindén, 2002) menar leder 

till utveckling av den empatiska självkänslan.  Vidare säger Lisa att hon ”har nå´n slags makt” 

över hästen vilket man kan tolka som att hon genom att ta makten över sina beteenden och sitt 

agerande kan få hästen att indirekt göra det hon vill. Detta tänkesätt är en del av det som 
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utgörs av det Fred och Olsson (2002) kallar en cirkulär kommunikation vilket innebär att man 

inte tror att människor ( i detta fallet hästar) är utan att de blir. 

  

Delanalys av tema” hästens betydelse för psykosocial ohälsa” 

Både flickorna upplever att de tillsammans med hästarna börjat må mycket bättre och 

utvecklats som människor. De har lärt sig att respektera en annan varelse, fått ett bättre 

tålamod och en ökad ansvarsförmåga. Lisa säger att hon genom att ta ansvar för en häst 

känner sig betydelsefull och därmed värd något. Anna menar att hennes självkänsla ökat från 

noll till hundra då hon känner att hon kan något, hon kan ta hand om en häst. Med hjälp av det 

systemteoretiska helhetsbegreppet kan vi se hur ”allting hänger ihop”. Flickorna tar hand om 

och värnar om hästarna och tillbaka får de bekräftelse som gör att de växer och utvecklas som 

individer vilket inom systemteorin kallas ömsesidig anpassning.   

 

Lisa berättar om hur vallacken fick henne att våga visa och känna sina känslor och även ta 

emot det andra ger henne. Samtidigt säger hon att hon nu tar för sig vad livet har att erbjuda. 

Lisa tycks med hjälp av vallackens villkorslösa kärlek och uppmärksamhet kunnat utveckla 

sin empatiska självkänsla, vilket enligt Kohut (refererad i Havnesköld & Risholm Mothander, 

2003) sker genom empatisk bekräftelse i samspel med andra. Anknytningsteorin används för 

att värdera hur individuella föreställningar om trygghet och närhet påverkar kvaliteten på 

relationer. Bowlby (2001) menar att ifall kvaliteten på anknytningen varit bra kommer barnet 

att utveckla positiva inre arbetsmodeller om sig själv och sina relationer till andra människor. 

Kanske kan man se hur vallacken med sin pålitlighet och trygghet blev någon för Lisa som 

hon vågade knyta an till. Någon som fick henne att känna sig önskvärd och bra. Att kvaliteten 

på Lisas relation till kvinnan vars sto hon skulle träna blev så bra har kanske och göra med att 

Lisa idag känner sig tryggare i sig själv.  

 

Anna säger att hon blivit bättre på att vara tydlig då ”hästen lär dig hur tydlig du måste vara 

då tydlighet betyder olika för olika individer”. Dessa tydliga men samtidigt flexibla gränser 

menar man inom systemteorin är nödvändigt för att en tillfredsställande anpassning och 

utveckling ska kunna ske (Bearnler & Johnson, 2001).  

 

Helhetsanalys 

Ett genomgående mönster i flickornas berättelser är hur de i samspel med hästen 

medvetandegörs om sina ofta omedvetna känslor och beteenden. Hästen med sitt ärliga och 
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direkta sätt att reagera på omgivningen (http://www.aspenranch.) blir någon som hjälper 

flickorna att få syn på sig själva. Enligt det psykodynamiska perspektivet menar man att det 

närmaste man kan komma en heltäckande bild av sig själv är via någon annans ögon och öron 

(Payne, 2002).  

 

Flickorna söker kontakt med hästen till vilket pris som helst. Trots motgångar, frustration, 

rädsla och irritation kämpar de vidare i önskan att etablera en relation med hästen. Man kan 

likna detta sökande efter kontakt vid relationsbehovet som man inom objektrelationsteorin 

menar är den bärande principen i den tidiga utvecklingen (Lindén, 2002). En av flickorna 

menar att hon jobbat med sig själv genom att jobba med hästen. Kanske innebär flickans 

sökande efter kontakt med hästen egentligen om sökandet efter sig själv. 

 

Hästen blir någon som kan ge flickorna en chans att uppleva en förtroendefull relation då den 

erbjuder villkorslös kärlek och inte har några förutfattade meningar, motstridiga känslor eller 

någon förmåga till manipulation (http://www.aspenranch). Hästen blir någon flickorna kan 

våga knyta an till utan risk för att bli bemött med kyla. Inom anknytningsteorin menar man att 

när kvaliteten på anknytningen är av god kvalitet läggs grunden för positiva inre 

arbetsmodeller vilka kommer att styra individens beteende i framtida möten med människor 

(Broberg, 1996). Med hjälp av självpsykologin ser vi hur hästen i detta sammanhang blir det 

empatiska självobjekt Kohut (refererad i Lindén, 2002) menar är livsnödvändigt för vår 

psykiska överlevnad.  

  

Flickan och hästen anpassar sig ständigt i ett pågående utbyte - när flickan är lugn blir hästen 

lugn och tvärtom. Flickan kan tillsammans med hästen förstå hur två individer påverkar och 

påverkas av varandra och hur hon genom förändring av sitt eget beteende kan förändra det 

som sker mellan henne och hästen. Denna form av samspel är något man inom 

systemteoretiskt perspektiv anser vara av betydelse för en individs utveckling (Fred & Olsson, 

2002). 

 

DISKUSSION 
I detta avsnitt följer en sammanfattning av resultatbilden kopplat till frågeställningarna. 

Därefter tolkas resultatet utifrån för studien valda teoretiska utgångspunkter och relateras till 

tidigare forskning. I metoddiskussionen förs ett resonemang om vilka för- och nackdelar den 
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för studien valda metoden bidragit till. Slutligen ges förslag till fortsatt forskning inom 

området samt en avslutande kommentar.     

 

Sammanfattning av resultatet utifrån frågeställningarna 

Vad innebär samspel med en häst? 

Med hjälp av flickornas beskrivning av vad samspel innebär får man en bild av att det handlar 

om något positivt som sker mellan dem och hästen. En av flickorna definierar samspel som 

ömsesidig respekt, tillit och att vilja varandra väl. Den andra flickan menar att samspel är  

”allt mellan himmel och hav”.  

Hur erfar flickorna samspelet mellan sig och hästen? 

Det finns många likheter i flickornas berättelser om hur de erfar samspelet mellan sig och 

hästen. Gemensamt är att de upplever att samspelet är närvarande i alla situationer och i alla 

sammanhang vare sig det handlar om att utveckla en relation, förbättra kommunikationen, ta 

ansvar för hästen eller att bara vara med den. Båda flickorna är överens om att samspelet sker 

tanke- och känslomässigt. En av flickorna upplever att samspelet börjar redan innan hon 

kommer ut till hästen då hon tror att hästen känner på sig att hon är på väg till den. Vidare är 

båda flickorna överens om att samspelets innebörd är beroende på vilken roll hästen har för 

dem. Ibland menar de att hästen fungerar som ett stöd som de kan söka tröst hos och ibland 

som någon de kan identifiera sig med och känna igen sig i. När samspelet fungerar optimalt 

säger flickorna att de upplever en känsla av lycka och att de känner sig som ett med hästen.  

Vilken betydelse upplever flickorna att samspelet har haft/har för deras psykosociala ohälsa? 

Både flickorna menar att samspelet mellan dem och hästen lett till att de idag mår mycket 

bättre. De ser båda nu en mening i att leva och den ena flickan säger att hon nu tar för sig vad 

livet har att erbjuda. Hon berättar också om hur hon utvecklats känslomässigt då hon 

tillsammans med hästen börjat lära sig att känna sina känslor och även börjat kunna ta emot 

det andra ger henne. Flickorna berättar att de nu vågar stå upp för sig själva, säga ifrån och 

sätta realistiska gränser runt sig. Samtidigt menar en av flickorna att hon lärt sig att respektera 

en annan varelse och att hon fått ett bättre tålamod. Gemensamt för dem är också att de 

upplever att när de tagit hand om hästarna har deras självkänsla ökat då de känt sig 

betydelsefulla och att de kan något – de kan ta hand om en häst.  
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Resultatet tolkat utifrån studiens teoretiska utgångspunkter 

I tolkningen av resultatet har det systemteoretiska perspektivet varit användbart för att få syn 

på och förstå samspelets betydelse för utveckling (Fred & Olsson, 2002). Utifrån flickornas 

berättelser ges en bild av hur de tillsammans med hästen lärt sig ta ansvar för sin del i 

kommunikationen samt hur de fått en ökad förmåga att sätta upp tydliga men flexibla gränser 

runt sig.  

 

Flickorna ger i resultatet en bild av att de tillsammans med hästen utvecklats psykiskt och 

mognat känslomässigt. Här har det psykodynamiska perspektivet kunnat användas till att se 

hur hästen med sin känslighet för mänskliga känslor och beteenden ((http://www.aspenranch.) 

hjälpt flickorna medvetandegöra och förstå varför det som sker sker (Payne, 2002).  

 

Vidare har med hjälp av anknytnings-, objektrelationsteorin samt självpsykologin förståelsen 

ökat för hur hästen gett flickorna en andra chans att göra om en missad eller försvårad 

utvecklingsfas (Payne, 2002) då det som sker i samspelet mellan häst och människa kan liknas 

vid den tidiga mor-barn relationen (Halvarsson & Ekström, 2000). 

 

Resultatet relaterat till tidigare forskning  

De samlade tidigare forskningsresultaten visar att det är uppenbart att gemenskap med djur 

ger och kan ge mycket goda effekter på psykosocial ohälsa (Norling, 2001), vilket ligger i 

linje med denna studies resultat. Beck & Katcher (1996) har i sina studier angående samspelet 

mellan djur och människa erfarenheter av att djur upplevs som mer tillgängliga, icke-dömande 

och mer förutsägbara än människor. Likaså menar Forsling (2001) att hästen blir någon som 

flickan vågar komma nära utan rädsla för att bli avslöjad. Hästen accepterar flickan för den 

hon är och blir en vän som aldrig sviker. Dessa antaganden påminner om hur flickorna i denna 

studie beskriver hästen som ”en extramamma”, som någon som ”alltid finns där, underbar och 

pålitlig”.  

 

I likhet med hur man på Aspen Ranch (http://www.aspenranch.) menar att hästen har många 

förmågor som gör den möjlig som terapeut ger flickorna i denna studie tydligt uttryck för  hur 

de i samspel med hästen utvecklats och mognat både psykologiskt och känslomässigt. 

Framförallt betonar de hur de i kontakt med hästen tvingats se sin del i det som sker och också 

ta ansvar för att en förändring ska ske.   
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Folke-Fichtelius (1995) filosofi att man genom umgänge med djur kan lära sig att ge, känna 

och visa kärlek, förtroende, respekt osv ligger i linje med hur det i denna studies resultat 

framkom att flickan fick hjälp av hästen att känna sina känslor och våga ta emot det andra ger 

henne. Vidare menar en av flickorna hur hon tillsammans med hästen lärt sig respektera en 

annan varelse.  

 

Att ansvara för ett djur, ge det omvårdnad och kärlek menar Lookabaugh Tribenbacher (1988) 

är bra för självkänslan.  Forsling (2001) menar att när flickan tar hand om hästen tar hon 

också hand om sig själv. Dessa tankegångar överensstämmer med hur flickorna i denna studie 

beskriver att de känner sig betydelsefulla när de tar hand om hästarna. Vidare menar de att när 

de ser till att hästen mår bra gör de det på något sätt för sin egen skull.  

 

I Forslings (2001) utvärdering och Halvarsson & Ekströms (2000) studie visade sig förbättrad 

förmåga till självreflektion samt en ökad förmåga till att sätta upp tydliga gränser efter 

behandlingstiden. Dessa resultat påminner om hur flickorna i denna studie menar att de i 

samspel med hästen lärt sig se sin del i det som sker och samtidigt börjat ta ansvar för den. De 

menar också att de lärt sig att värna mer om sig själva och också börjat våga säga ifrån och 

sätta upp realistiska gränser runt sig.  

 

Metoddiskussion 

Denna studie av kvalitativ design som genomförts inspirerad av fenomenologin och 

hermeneutiken har möjliggjort en nära kontakt med intervjupersonernas livsvärldar (Kvale, 

1997). Undersökningens validitet kan betraktas som hög då flickornas beskrivningar av hur de 

upplever och erfar samspelet mellan sig och hästen varit täta och detaljrika, vilket enligt 

Kvale (1997) är av stor betydelse för en studies validitet.  

 

Då studien är gjord utifrån ett mindre antal flickor finns det avgörande begränsningar vad 

gäller studiens generaliserbarhet (Halvorsen, 1992). Det vill säga studiens resultat säger inget 

om hur flickor generellt upplever samspelet mellan sig och hästen och dess innebörd för deras 

psykosociala ohälsa. 

 

För att uppfylla studiens syfte fanns en önskan att komma i kontakt med intervjupersoner som 

kunde tänkas ha riklig kunskap och erfarenhet av fenomenet och därför användes strategiskt 

urval och snöbollseffekten som metod. Denna urvalsmetod resulterade i två flickor som besatt 
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stor kunskap inom området och som på ett uttrycksfullt sätt kunde dela med sig av sina 

upplevelser och erfarenheter. Antalet intervjupersoner kan tyckas få men Halvorsen (1992) 

menar att antalet informanter är av ringa betydelse för en studie vars syfte är att få största 

möjliga kvalitativa innehåll i informationerna. 

 

Den förförståelse som fanns på området användes till något positivt då den delgavs under 

intervjutillfällena och därmed bidrog till att relevanta och klargörande följdfrågor kunde 

ställas. Det finns dock en risk med förförståelse då denna kan leda till förutfattade meningar 

och en benägenhet att analysera och tolka data på ett snedvridet sätt. För att läsaren själv ska 

kunna ta del av de täta berättelser som tolkningen grundar sig på valdes att i resultatdelen 

lyfta fram många och utförliga citat. Att den egna förförståelsen under intervjutillfället 

medvetandegjordes och att intervjupersonerna fick ta del av det nedskrivna intervjumaterialet 

för att ges möjlighet att ändra på eventuella missuppfattningar och feltolkningar är något som 

enligt Ruth (1991) ökar studiens reliabilitet.  

 

Graden av standardisering i datainsamlingsskedet hänger samman med reliabiliteten (Ruth, 

1991). Genom att intervjuerna nedtecknades i sin helhet direkt efter genomförandet ökas 

studiens reliabilitet. Under den intervju som gjordes per telefon finns dock en risk att viss 

information gick förlorad då materialet som skrevs ned under själva intervjutillfället bestod av 

korta anteckningar som sedan med minnets hjälp skrevs ned i en utförligare form.  

 

Validiteten i en kvalitativ studie hör ihop med om den metod man valt ger svar på de 

frågeställningar som ligger till grund för studien (Kvale, 1997). I en bemärkelse kan 

undersökningens validitet anses som relativt hög då intervjupersonernas berättelser ger en bild 

av hur de erfar samspelet mellan sig och hästen i olika situationer samt hur detta samspel 

inverkat på deras psykosociala ohälsa. Men något som sänker såväl reliabiliteten som 

validiteten i data är om informatören inte vill ge information om vissa omständigheter eller att 

han känner någon form av motstånd mot forskaren (Ruth, 1991). Kanske inverkade den egna 

entusiasmen inför hur samspelet mellan häst och människa kan ge positiva hälsoeffekter på 

intervjupersonerna så dessa enbart berättade om sina positiva erfarenheter. Utifrån detta 

resonemang kan man fråga sig hur tillförlitliga flickornas beskrivningar är.  

 

Genom att använda teoritriangulering vid analysen har studiens reliabilitet ökat (Kjaer Jensen, 

2002). De teorier som ligger till grund för analysen bidrog till att lyfta fram intressanta 
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aspekter av fenomenet även om de ensamma inte kan ge en rättvis bild. För att uppnå en mer 

heltäckande analys skulle det därför behövas betydligt fler teorier.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom denna studie är gjord utifrån ett fåtal intervjuer är det svårt att uttala sig om 

generaliserbarheten och därför vore det intressant att följa upp denna undersökning med en 

kvantitativ studie. En undersökning med ett större antal intervjupersoner som utgår från 

liknande frågeställningar skulle kunna ge en bild av om de mönster som framkommit är 

typiska för hur samspelet mellan häst och människa upplevs. En annan intressant aspekt att 

fördjupa sig i skulle vara att undersöka eventuella likheter och skillnader i hur olika 

urvalsgrupper, t ex unga pojkar, äldre, barn och personer utan hästintresse upplever samspelet 

mellan sig och hästen. 

 

Studiens syfte var att belysa hur samspelet mellan häst och människa upplevs av unga flickor. 

Studien är alltså gjord ur brukarperspektivet. För att få en mer heltäckande bild av det som 

sker i samspel mellan häst och människa hade det även varit intressant att göra en liknande 

studie ur observatörs-  eller behandlarperspektivet.  

 

Slutord 

Resultatet med denna studie visar med all tydlighet att samspelet mellan häst och människa 

kan ha inverkan på psykosocial ohälsa. Det är något som sker mellan hästen och flickan som 

gör att hon utvecklar sin självinsikt och ökar sin tro på sig själv. Hästen blir för flickan både 

en förälder och en vän och i kontakt med denna erbjuds flickan en möjlighet att skapa och 

upprätthålla djupa och meningsfulla relationer. Tillsammans med hästen utvecklas flickans 

förmåga till att själv ta tag i och lösa de problem som uppstår och man kan se det som att 

hästen hjälper flickan till självhjälp. Detta överensstämmer med det mål man har inom 

psykosocialt behandlingsarbete då man önskar åstadkomma förändringar i klienters/patienters 

livssituation genom deras egen aktion (Bearnler & Johnsson, 2001). Utifrån dessa antaganden 

ser jag därför hur man inom psykosocialt behandlingsarbete i större utsträckning än vad som 

nu är gällande kan dra nytta av det som sker mellan häst och människa.  

 

Även om fokus i denna studie legat på hur samspelet mellan hästen och flickan inverkat på 

hennes psykosociala ohälsa kan man inte frånta personalens på behandlingshemmet och 

fosterföräldrarnas delaktighet i att flickorna börjat må bättre. Men att hästen spelat en viktig 
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roll för hur flickorna mår idag ger Lisa en bild av i följande citat ”Han hjälpte mig komma 

bort från allting och ut i verkligheten. Han har fått göra skitjobbet och har fått mig att må 

bättre”.  

 

Att det finns många likheter mellan de tidigare forskningsresultaten samt denna studies 

resultat ger en bild av att det sker något i samspel mellan häst och människa som kan vara 

verksamt för psykosocial ohälsa. Men att samspelet skulle vara verksamt för alla individer 

och i alla sammanhang är inte troligt. Däremot för att återknyta till studiens titel kan man se 

hästen som ett alternativ inom psykosocialt behandlingsarbete. 

 

Avslutningsvis hoppas jag att denna uppsats lyckats väcka ett ökat intresse för hur användbar 

hästen är inom psykosocialt behandlingsarbete. Likaså att den diskussion som i 

undersökningen lyfts fram fortsätter och utvecklas i olika dimensioner och sammanhang.     
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Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE 
 

Med hjälp av följande tema kommer samspelets betydelse, hur det uppkommer och vad det 

består av att studeras.  

 

Tema 1: Relation 

Tema 2: Kommunikation 

Tema 3: Ansvar 

Tema 4: Betydelsen för psykosocial ohälsa 
 

Inledande öppen fråga: 

- Vad innebär samspel mellan hästen och dig? 

 

1) Relation 

- Berätta om relationen mellan dig och hästen. 

- Vem är hästen för dig?  

- Vilken roll har den?  

 

2) Kommunikation 

- Berätta om hur du kommunicerar med hästen?  

- Hur reagerar du (tänker/känner) du när hästen inte gör som du vill resp. gör som du 

vill?  

- Upplever du att hästen förstår dig? Förstår du hästen? 

 

3) Ansvar 

- Vad innebär det för dig att ansvara för en häst?    

- Upplever du att hästen är beroende av dig?  

- Upplever du att du har makt över hästen?  

 

4) Betydelse för psykosocial ohälsa 

- Finns det något hästen har lärt dig?  

- Hur tror du att samspelet mellan dig och hästen inverkat på dig som person?  
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