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Abstract 

 

This study examined constructions of horses and means staff working with 

horses parallel to therapy in institutional care ascribes to horses. A narrative 

method was used and the theoretical framework was social constructionism. A 

question was asked to the narratives: How can practice in institutional care be 

understood through these stories? The result showed different pictures of 

institutional care. Horses seem to provide a multi-faceted therapeutic tool. 

Through the horses staff could establish relations built on trust with their 

clients. The stable-environment and the horses provided healthy recreation and 

a social competence usable for clients in life. The constructions of horses also 

seemed related to the means ascribed to them in the daily life of the institution. 

So far there has been little research about animals in Swedish institutional care. 

If there are animals in institutions they probably fill some kind of function for 

social work and therefore the phenomena needs to be further examined. 

Especially as research claim economical and social benefits in using animals in 

human health care. Animals have been looked upon as trivial but the academic 

discipline dealing with relations between animals and humans, anthrozoology, 

has gained respect and is now considered serious. 
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1. BERÄTTELSER OM HÄSTAR PÅ BEHANDLINGSHEM  

Hästar och andra djur förekommer på svenska behandlingshem. De involveras exempelvis i det 

vardagliga arbetet eller som en aktivitet för klienter som bor där. Oavsett hur hästarna involveras 

i verksamheten är fenomenet värt att studera som ett perspektiv på behandlingsarbete generellt. I 

studien betraktas behandlingsarbete utifrån ett perspektiv där personal som arbetar med hästar 

och behandlingsarbete parallellt, berättar om hästar. I en inledande fas avgränsade sig inte studien 

till hästar utan till djur i allmänhet. Men hästar passade bra att studera eftersom det finns ett litet 

antal hem som bedriver hästverksamhet parallellt med behandlingsarbete och även uttalar detta 

på sina hemsidor på internet. Många behandlingshem nämner att det finns djur på institutionen 

men ger ingen vidare information om djurverksamheten. Berättelser är instrumentet för att samla 

in analysmaterial. Berättelserna kontextualiseras med forskning av relationer mellan människor 

och djur (antrozoologi), forskning kring behandlingsarbete, samt litteratur om behandlingsarbete 

som involverar djur. Båda disciplinerna antrozoologi och berättelseforskning har brottats med att 

en stark misstro mot talet och det berättade präglat modern samhällsvetenskaplig och medicinsk 

forskning sedan slutet av 1800-talet. Inom antrozoologin har forskningen främst bestått av 

anekdotisk information och fallstudier, och därför har forskning om djurs betydelser för 

människan betraktats som oseriös. Detta kan ha påverkat behandlingshemmens vilja att hävda 

djurs eventuella positiva betydelser för behandlingsarbetet. Ett behandlingshem som bedriver en 

behandlingsverksamhet som på något vis riskerar betraktas vara oseriös, kanske inte får klienter 

placerade på hemmet. Dock blir det allt vanligare att använda talet och det berättade inom 

samhällsforskning. Berättelseforskning erbjuder metoder att komma åt nya perspektiv i 

betraktande av fenomen, och antrozoologi har också nyligen etablerats som akademisk 

forskningsdisciplin i Sverige. Studien är relevant inom disciplinen socialt arbete eftersom ett 

otillräckligt utforskat fenomen inom det sociala arbetets sfär lyfts fram, och för att forskning visar 

på ekonomiska och sociala vinster med att involvera djur i vård. 

 

1.1 Syfte  

Studiens syfte är att med berättelser som verktyg studera innebörder av hästar för personal på 

behandlingshem där hästverksamhet bedrivs parallellt med behandlingsarbete.  

 

1.2 Forskningsfrågor 

 Vilka betydelser tillskriver personalen på de studerade behandlingshemmen hästarna och 

hur beskriver personalen hästarna? 

 Hur kan behandlingsarbete förstås utifrån hur personalen berättar om hästar? 

  

1.3 Avgränsning och förförståelse  

Studien inriktar sig på betydelser personal på tre behandlingshem tillskriver hästar på 

behandlingshem som bedriver hästverksamhet parallellt med behandlingsarbete, och på hur 

behandlingsarbete kan förstås utifrån dessa berättelser. Författaren själv har knappa kunskaper 
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om hästar och vad som här skrivs om hästar baseras på vad personalen berättat, och på tidigare 

forskning om hästar i behandlingsarbete. Djur på svenska vårdinstitutioner för människor 

förekommer inom exempelvis socialpsykiatri, äldreomsorg och på behandlingshem, men den här 

studien avgränsas till behandlingshem och hästar.  

 

1.4 Studiens disposition 

Studie innehåller sex kapitel. Det första visar forskningsfrågans problemområde och studiens 

syfte. Kapitel två ger en kontext som hästar på behandlingshem kan förstås emot och som 

innehåller en kort historik om antrozoologi, behandlingshem och djur i behandlingsarbete. 

Kapitel tre placerar studien i en vetenskapsteoretisk kontext med ett avsnitt om 

socialkonstruktionism. Fjärde kapitlet behandlar berättelser som metodologisk ansats samt 

motiverar viktiga vägval som tagits under studiens genomförande. Kapitel fem innehåller 

berättelser om hästar på behandlingshem, med analyser av utdrag från de tre samtalsintervjuerna 

och utgör studiens kärna. Sjätte kapitlet diskuterar hur behandlingsarbete kan förstås utifrån dessa 

berättelser samt ger förslag på framtida forskning. 

 

2. TIDIGARE FORSKNING 

Syftet med följande kapitel är att skapa en kontext utifrån vilken kring hästar på behandlingshem 

kan förstås och diskuteras (Karlsson, 2006). Det innehåller terminologi och tidigare forskning 

med relevans för fenomenet med hästar på behandlingshem. 

 

2.1 Antrozoologi 

Antrozoologi är vetenskapen om relationen mellan människor och djur. Begrepp har nyligen 

förankrats skriver Maria Andersson, programansvarig för programmet Etologi och djurskydd på 

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
1
 (Andersson, 2007). Antrozoologi har tidigare kallats 

"human animal interaction" eller "human animal bond" (Anthrozoology, 2007). Nästan all 

forskning inom området är engelskspråkig skriver Norling (2002). Ingemar Norling är en svensk 

framstående forskare på området. Antrozoologin spänner över en mängd discipliner (Podberscek, 

Paul, & Serpell, 2000). Under de senaste tre decennierna har forskningsområdet hamnat på 

vetenskaplig nivå, bland annat för att kunna påvisa positiva effekter av att använda djur i 

behandlingsarbete med människor (Serpell, 2000). Problemen i etablerandet av ämnet har bestått 

i att forskningsrapporterna mestadels varit anekdotisk information och fallbeskrivningar med låg 

vetenskaplighet (Beck & Katcher, 1996; Norling, 2002). Norling (2002) skriver att förståelsen 

och respekten för djurs hälsofrämjande egenskaper, antagligen skulle öka om dessa i större 

utsträckning kunde uttryckas i medicinska och ekonomiska termer. Ett annat problem är att 

hälsoeffekter av människans umgänge med djur påverkas av människans inställning till djuret 

vilket kan ge förbryllande forskningsresultat (Ibid.). Vad forskning kunnat påvisa är enligt Beck 

& Katcher (1996) kortsiktiga effekter av djurs lugnande inverkan på människor vid till exempel 

taktil beröring. Norling (2002) skriver att studier av ett mindre urval djurägare, som jämförs med 

                                                      
1
 Förkortningen SLU kommer fortsättningsvis användas i studien för läsbarhetens skull.  
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icke-djurägare visar att ägandet av djur tenderar påverka psykisk, fysisk och social hälsa positivt. 

Norling har dels själv forskat kring hälsobringande effekter för människor med djur och natur, 

men även bidragit genom att sprida internationella forskningsresultat och kunskaper i Sverige. 

Norlings forskning har främst inriktat sig på äldrevård och påtalar ekonomiska vinster med att 

involvera djur där. De som umgås med sällskapsdjur har lägre blodtryck och blir mindre 

beroende av lugnande och blodtrycksänkande medicin och djur gör personalens arbetsmiljö 

trevligare skriver Norling (Ibid.). Flera svenska äldrevårdinstitutioner har introducerat djur bland 

sina boende vilket kan vara en indikation att Norling nått ut med sitt budskap. Ett exempel är 

äldreboendet Axgården med husdjursprofil som öppnades i Stockholm i juni 2007 (Warne, 2007). 

Ett annat exempel är från Markaryds kommun där en skötare inom socialpsykiatrin använder en 

hund i det vardagliga arbetet (Augustsson, 2007). Hunden har utbildats i bemötande och skötaren 

skriver att den är en tillgång i arbetslaget (Ibid.). Den ger kärlek utan att kräva något tillbaka, 

bryter isolering, får brukare att släppa fram instängda känslor, skapar sysselsättning, sprider 

positiv stämning omkring sig och skapar situationer som lockar till skratt (Ibid). Djur på 

vårdinstitution är ett nygammalt fenomen. Före naturvetenskapen utvecklades på förekom det 

bland annat i England och Tyskland
2
. Djuren användes för att göra vårdmiljön mindre 

fängelselik, men under första halvan av 1900-talet avlägsnades djuren (Serpell, 2000). En av 

förgrundsgestalterna bakom arbetet med att de återinfördes var Boris Levinson. En klinisk 

psykolog verksam i USA från 60-talet till 80-talet (Blackshaw, 1996). Levinson använde djur i 

psykoterapi med både vuxna och barn. Han dokumenterade och spred sina resultat som bland 

annat visar att djur kan vara till god hjälp i en inledande fas i psykoterapi. Det är som ”isbrytare” 

i relationsbyggandet mellan terapeut och klient (Beck & Katcher, 1996). Levinson kom i slutet av 

sina verksamma år att uppfatta kontakten med djur som ett grundläggande mänskligt behov 

skriver Norling (2002) och forskning från de senaste tjugo åren har stött Levinson i detta (Ibid.). 

 

2.2 Behandlingshem
3
 

Behandlingshemmen som medverkat i den här studien är Hem för Vård eller Boende
4
 eller HVB-

hem. De är institutioner där klienter behandlas utan att de är inlåsta
5
, och socialtjänsten 

finansierar vården. Det skriver Marie Sallnäs (2000) som gjort en undersökning om hur bar barn- 

och ungdomsinstitutioner utvecklats och hur deras vårdinnehåll ser ut idag. Bengt Andersson & 

Jan Johansson (2004) har undersökt vårdinnehållet på institutioner som specifikt behandlar 

ungdomar med psykosociala problem. De skriver att HVB-hem saknar en centralt organiserad 

styrning, placeringsfunktion eller uppföljning av arbetet och de enskilda hemmen formar oftast 

själva vården de bedriver (Ibid.). Vården kan vara hopsatt av flera olika modeller och teorier och 

en konsekvens av det är att det inte finns en gemensam begreppsapparat att artikulera 

verksamheten (Ibid.). Även om vården skiftar mellan behandlingshemmen förväntas de bedriva 

en verksamhet som inte bara förvarar klienter på hemmet eller endast sörjer för deras fysiska och 

materiella behov skriver Sallnäs (2000). Sallnäs skriver även att det är personalens handlande och 

                                                      
2
 Det första dokumenterade exemplet med husdjur i behandlingsarbete är från år 1792 i York, England.  Husdjur 

placerades på vårdinstitutioner för människor med psykiska problem. Patienterna uppmuntrades att ta hand om 

djuren. Föreståndaren som dokumenterade behandlingsarbetet uppger att djuren inte bara var trevligt inslag på 

institutionen, utan även kunde väcka sociala och välvilliga känslor hos patienten (Cusack, 1988). 
3
 Termerna behandlingshem, HVB-hem, institutioner och hem används synonymt i föreliggande studie 

4
 Hem för Vård och Boende kommer att benämnas HVB-hem i resten av studien.  

5
 Tvångsvård för barn- och ungdomar kallas särskilda ungdomshem, eller §12-hem (Sallnäs, 2000).  
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tänkande som är kärnan i vården på behandlingshemmen, vilket gör det viktigt att personalen är 

enig om hur vården ska bedrivas och vilka normer som råder på institutionen för att den ska 

fungera (Ibid.).  

   Ungdomar som placeras på behandlingshem är generellt starkt problemlastade och många av 

dem tillbringar stora delar av sin uppväxt på institutioner, som därför spelar en viktig roll i deras 

uppfostran (Andersson & Johansson, 2004). För dem kan institutionsmiljön närmast kallas en 

livsmiljö och det blir personalens ansvar att se till ungdomarnas behov av kompetenser som kan 

användas i livet efter behandlingstiden (Ibid.). Sven Forsling var chefspsykolog § 12-vården 

inom Stockholms läns landsting och har arbetat på ett flertal behandlingshem och var även 

initiativtagare till öppnandet av behandlingshemmet Stall Frossarbo
6
 där han arbetade mellan 

1987 och 1999. Forslings skriver att ungdomar inom tvångsvård ofta är utlämnade till att klara 

sig själva. ”De har få som bryr sig om dem… inga att vända sig till och de som finns har det 

många gånger svårt själva… De har ingenstans att gå och ingenting är deras”(Forsling, 2001, 

s.10). Andersson & Johansson (2004) skriver att forskning tyder på att tjejer på institution mår 

sämre än killar, vilket stöds av Forsling (2001). Han skriver också att tjejer på institutioner för 

både tjejer och killar riskerar utsättas för övergrepp av killarna, och tjejerna tenderar fokusera på 

killarnas problem istället för sina egna (Ibid.). Flickornas aggression betraktas som ett närmande 

av pojkarnas beteende, vilket förminskar dem skriver Forsling (Ibid.). Att tjejer riskerar fara illa 

på institutioner för båda kön stöds även av Runquist (1997). Forsling (2001) skriver vidare att det 

är vanligt att professionella kring ungdomar på behandlingshem fokuserar på problembeteenden 

och missar tillfällen när ungdomarna beter sig som helt vanliga ungdomar. Särskilt olyckligt 

skriver Forsling är när ungdomar betraktas som en homogen grupp, som till exempel ”värstingar” 

eftersom de då inte alls blir sedda för vilka de är (Ibid.).  

 

2.3 Djur i behandlingsarbete  

På Stall Frossarbo bedrevs en hästskötarutbildning parallellt med behandlingsarbetet, och 

målgruppen var tjejer mellan 15 och 22 år. Verksamheten beskrivs i SiS-rapporten 2001:2 

Flickan och hästen. Författaren är Forsling själv. Han beskriver en modell som handlar om att 

skapa en institutionsmiljö med färre regler och personal, samt solidaritet mellan personal och 

tjejer (Forsling, 2001). Mindre personalgrupper öppnar möjligheter att arbetstiden kan spenderas 

till umgänge med klienterna, istället för till konferenser som är till för att tala om klienterna 

skriver Forsling (Ibid.). Då kan relationer som baseras på tillit och inte regler etableras på 

behandlingshemmet. Det genomgående temat i rapporten är det som sker i mötet mellan tjejer 

och hästar på institutionen och Forsling beskriver detta som parallellprocesser i stallmiljön 

(Ibid.). Först utvecklas en relation mellan hästen och tjejen, via den skapas relationer mellan 

tjejerna i stallet och till personalen som lär dem sköta sina hästar. Hästen fungerar som incitament 

och får tjejerna att våga och vilja öppna sig för behandling, relationer och terapi skriver Forsling 

(Ibid.). Forsling använde sig av hästar både i individual- och gruppterapi (Forsling, 2007) och 

skriver att det finns två processer en terapeut alltid måste hantera. Den ena är att bygga upp 

förtroende och tillit mellan terapeut och klient, den andra är att få klienten att börja tycka om, och 

bry sig om sig själv. Förtjänsten med att ha med hästar under dessa processer skriver Forsling är 

att hästen fungerar som en beskyddare och skyddsling för ungdomen. Om terapeuten upplevs 

påträngande av ungdomen, som då helst rymmer från risken att bli sviken igen så stannar hon 

                                                      
6
 Stall Frossarbo var ett §12-hem men klienterna var inte inlåsta. 
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ändå på grund av hästen (Ibid.). Forsling skriver att det verkar som om ungdomarna via hästen 

även börjar se sitt eget värde (Ibid.).  

   Levinson som omnämnts tidigare i arbetet, drog upp riktlinjer för hur behandlingsarbete med 

djur kan bedrivas vilket utvecklats till det som idag kallas Animal Assisted Therapy, eller AAT 

(Blackshaw, 1996). AAT är en terapiform där djur involveras i olika former av behandling av 

människor och verksamheten dokumenteras för utvärdering. AAT–terapeuten måste vara 

certifierad enligt riktlinjer som numer fastställs av Delta Society. Det är en amerikansk 

tvärvetenskaplig organisation som bildades 1977. Organisationens syfte är att kartlägga, sprida 

och utveckla kunskaper kring djurs möjlighet att hjälpa människor att förbättra sin hälsa (Delta 

Society, 2007). Organisationens bildande har varit en viktig bidragande faktor till att relationer 

mellan människor och djur kommit att bli en vetenskaplig fråga (Cusack, 1988). Författarna 

Crawford och Pomerinke (2003) skriver att det inte är alla djur som har förmåga att verka 

helande på människans fysiska och psykiska hälsa. Många gånger kan det vara så att djur som 

fungerar bra just valts ut för att ingå i AAT-terapi, för att de har särskilda förutsättningar för 

arbetet. Dessutom behöver djuren tränas i bemötande (Ibid.). AAT är inte lika utbrett i Sverige 

som i exempelvis USA, och en svensk terapeut måst åka utomlands för certifiering. 

   När AAT involverar hästar finns det särskilda riktlinjer, och terapiformen heter EAT. E:et står 

för equine som betyder hästrelaterad. Att umgås med hästar innebär alltid en viss fara och hästen 

bör vara tränad för ändamålet med terapin. Det bör också finnas en grupp av professionella som 

övervakar sessionen (Hart, 2000). I Sverige används begreppet EAT men det är inte klarlagt 

vilken form av terapi begreppet ska innefatta. Det finns olika namn på terapimetoder som liknar 

varandra, och även ett flertal terapiformer med hästar. Namn som florerat under den här studiens 

efterforskning är Häst-Understödd Terapi (HUT), EAT, Hippoterapi, Ridterapi och Riding for 

rehabilitation. Vissa av dessa begrepp har förklarats på liknande sätt vilket gör dem svåra att 

använda och undviks i denna studie. Problemet med diffusa begrepp är inte unikt för Sverige utan 

förekommer även i USA där terapiformen AAT är välkänd både ibland allmänhet och forskare 

(Granger & Kogan, 2000). I Sverige finns en Intresseförening för Ridterapi
7
 (IRT) som bland 

annat arbetar för en gemensam terminologi men även för utveckling och spridning av kunskaper 

om hästar i behandlingsarbete. IRT anger vad som är att anse som adekvat kunskap och bildning 

för en terapeut som använder hästar: terapeuten ska ha dels någon slags behandlingsutbildning 

som passar för patientgruppen, och även någon form av ridutbildning eller erkänd hästkompetens 

(Ibid.). IRT samarbetar med SLU där antrozoologi kan studeras, men även hippoterapi och 

ridterapi.  

 

3. SOCIALKONSTRUKTIONISM 

Personalens berättelser om hästar på behandlingshem som fenomen förstås och studeras i relation 

till socialkonstruktionismen i den här studien. Ingrid Sahlin (2002) skriver att det inte råder 

enighet inom svensk samhällsvetenskaplig forskning om hur begreppen socialkonstruktionism 

och socialkonstruktivism ska användas. I studien används begreppet socialkonstruktionism och 

den förstås i relation till Peter Bergers & Thomas Luckmanns (1979) kunskapssociologi som 

presenteras i boken The social construction of reality.  

 

                                                      
7
 Intresseföreningen för Ridterapi kommer för läsbarhetens skull benämnas IRT i studien. 
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3.1 Kunskapssociologi och socialkonstruktionism 

Att definiera begreppet socialkonstruktionism är svårt eftersom det finns en uppsjö förklaringar 

(Burr, 1995). Det som kan sägas förena dem i en gemensam socialkonstruktionistisk 

utgångspunkt är att det som kan uppfattas som verkligt är en konstruktion som vi själva är med 

och skapar (Ibid.). Berger och Luckmann (1979) skriver att kunskapssociologin inte ger något 

svar på vad verkligheten egentligen består av, men teorin studerar de processer där människans 

uppfattning av verkligheten konstrueras. Kunskapssociologin ligger till grund för ett flertal 

samtida socialkonstruktionistiska teoribildningar (Wenneberg, 2001).  

   Berger och Luckmann (1979) skriver att människors tankar om sin omvärld är relaterade till 

den sociala kontext tankarna uppstår i. Relationen består i att individer skaffar sig kunskaper om 

verkligheten för att kunna förstå och beskriva den för andra, vilket bland annat görs via ett 

gemensamt språk. Berger och Luckman beskriver språket som det viktigaste av mänskliga system 

eftersom vi måste kommunicera för att vara en del av en social vardag (Ibid.). Ord är fyllda med 

innebörder som rymmer värden vilka vi lär in i interaktion med andra och med sociala 

institutioner. Innebörderna sänds och tas emot via språket
8
. På så sätt ryms sociala strukturer i 

språket, och de styr hur vi uppfattar verkligheten och hur vi berättar om den. Samhället består av 

människor och deras handlingar och kan inte existera utan dem, men däremot existerar en 

objektiv verklighetsuppfattning självständigt gentemot enskilda individer (Ibid.). 

   Människor har inte bara relationer till andra människor, utan även till människors 

institutionaliserade handlingar i form av sociala institutioner. Dessa bildas när människor 

interagerar, delar uppfattning eller handlar i gemensamt intresse (Berger & Luckmann, 1979). 

Interaktioner som fortgår under en längre tid tenderar bli vanemässiga. Vanemässiga handlingar 

upplevs som självklara och naturliga vilket sparar oss energi i vardagen genom att vi inte behöver 

reflektera över dem. Men upplevelsen av något som naturligt är en illusion eftersom det är en 

mänsklig konstruktion (Ibid.). När en människas subjektiva upplevelse inte överensstämmer med 

den innebörd samhället erbjuder
9
, och hon vill byta ut den fungerar upplevelsen av handlingar 

som naturliga som ett sätt att legitimera den gemensamma synen på fenomen eller handlingar 

(Ibid.). Våra konstruktioner är föränderliga. De existerar så länge de fyller en funktion (Ibid.).  

   Eftersom det vi säger får konsekvenser, är språket att betrakta som en handling (Burr, 1995). 

Våra handlingar styrs av möjliga konsekvenser de kan ha för oss, vilket gör att vi anpassar det vi 

gör och säger efter vilken situation vi befinner oss i (Berger & Luckmann 1979; Goffman, 1959). 

På så sätt har kontexten en direkt påvekan på det berättade i en specifik situation, och lyssnaren 

av det som sägs blir medskapare till det som blir sagt (Karlsson, 2006).     

   Människans tankar om sin egen personlighet är också konstruktion som kan förändras enligt 

Berger och Luckmann (1979). Kunskaper om oss själva och verkligheten som vi använder oss av 

i vardagen, är kopplade till graden av deras relevans i våra liv. Relevansen är ofta pragmatisk så 

när vi använder oss av våra kunskaper upplever vi att vi tjänar på det. Därför är vi 

förändringsbenägna när konstruktioner inte längre känns relevanta och meningsfulla för oss. Vad 

som är relevant för oss lär vi oss socialt, vilket enligt Berger och Luckmann leder till att det 

system av hur ”man ska” betrakta fenomen cementeras av mig i relation med samhället (Ibid.).  
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9
 Samhällets gemensamma intersubjektiva verklighetsuppfattning kallas common sense av Berger & Luckmann 

(1979)  
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4. METOD  

Berättelser kan användas som verktyg för att skaffa kunskap om en människas sociala verklighet 

som enligt socialkonstruktionismen kan sägas utryckas via språket i det berättade, vilket 

behandlades i föregående kapitel. Socialkonstruktionismen är grunden denna studie utgår ifrån, 

berättelseforskningen förtydligar konsekvenserna av att använda sig av socialkonstruktionism 

förståelse av berättelser. I följande kapitel presenteras berättelser och berättelseforskning och hur 

de förstås i den här studien. 

 

4.1 Berättelser och berättelseforskning 
 

Berättelser
10

  

Lars-Christer och Margareta Hydén är redaktörer till den första svenska boken om 

berättelseforskning. I den anges två extrempunkter vad gäller definitioner av berättelser. I ena 

änden av extremen räcker det att lyssnaren av berättelsen förstår att ge berättaren utrymme att 

framföra den. Indikationer på att den här definitionens berättelser är på väg att framföras är att 

berättaren inleder framförandet med fraser som ”Vet du vad jag hört om vår granne…”. I denna 

form av berättande är det meningen att berättelsen ska övergå i en dialog, där berättaren 

uppmuntras under berättandet (Hydén, L-C, 1997). I andra änden av extremen finns 

livsberättelser skriver Hydén (Ibid.). De innefattar berättelser som kommer vid flera tillfällen och 

som tillsammans skapar en större berättelse, och innehållet kan då förstås i relation till vad som 

tidigare berättats. Livsberättelser skapas oftast i olika former av intervjuer (Ibid). Yvonne 

Sjöblom (2005) skriver om typiska och atypiska berättelser. En typisk berättelse tar upp en 

händelse från det förflutna, har en poäng som går att uppfatta och i berättelsen finns strukturella 

element. Berättelser kan hämtas ur minnet eller vara artificiella men oavsett källan kan berättelser 

studeras som om de innehåller mer än bara en beskrivning av ett skeende (Ibid.). Redaktörerna 

Hydén & Hydén (1997) skriver att berättelser förmedlar berättarens verklighetsuppfattning.  

 

Berättelseforskning 

Elliot G. Mishler som under flera decennier forskat kring kommunikation och språkligt samspel 

skriver att berättelseforskningens fält kan beskrivas som anarkistisk när det gäller definitioner av 

vad en berättelse är, och vem som kan sägas vara upphovsman till det som berättas (Mishler, 

1997). Därför är en teoretisk grund viktig att presentera för att forskaren ska kunna dela med sig 

av sin syn på berättelser, forskningsfråga, syfte och metod (Ibid.). Den teoretiska grund som det 

här arbetet vilar på är socialkonstruktionistisk och analysmaterialet, berättelserna, studeras som 

delar av en helhet och förstås i relation till den helheten (Starrin, 1994). Med en 

socialkonstruktionistisk syn på människans varseblivning av verkligheten betraktas den som om 

vi konstruerar verkligheten främst via språket. Språket ger mening och innehåll till verkligheten 

genom att vi använder ord för fenomen i vår omvärld (Berger & Luckmann 1979). På så sätt både 

förstår och vidareförmedlar vi våra relationer och den värld vi lever i med hjälp av berättelser. Ur 

berättelsen kan därför information om berättarens sociala verklighet utvinnas (Hydén, L-C, 

1997). Det är även viktigt att lyfta fram situationen i vilken berättelsen framförs, eftersom den 
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anses vara strukturerad och ha en strukturerande ram (Karlsson, 2006). Intervjupersonen och 

intervjuarens sociala och kulturella roller påverkar berättandet genom att intervjuaren uppmuntrar 

berättandet och frågar utifrån vad denne uppfattar som lämpligt inom ramen för situationen, 

medan intervjupersonen väljer sina ord utifrån sin uppfattning av samma situation. Detta har två 

funktioner, den ena är att samtalet följer en viss struktur som är socialt och kulturellt inlärd, den 

andra är att samma struktur bekräftas och befästs av parternas agerande (Hydén, L-C, 1997, 

Goffman, 1959).  

   Marie Karlsson (2006) har med avstamp i socialkonstruktionismen skrivit en avhandling om 

hur föräldraidentiteter utrycks i livsberättelser. Karlsson betraktar berättelser som socialt och 

kulturellt situerade och strukturerade samhällsfenomen (Ibid.). I analysen av de berättelser som 

konstruerats inom ramen för hennes studie behandlar hon intervjuaren som medkonstruktör av 

berättelsen vilket gör att hon tolkar sig själv under analysen. Föreliggande studie tar liksom 

Karlsson (2006) avstamp i socialkonstruktionismen, och har inspirerats av hennes arbete när det 

gäller intervjumetod och förståelsen av berättelserna. Det finns dock en skillnad mellan Karlssons 

avhandling och denna studie. Livsberättelser berättas i regel under intervjuer som sker vid ett 

flertal tillfällen över en längre tid (Hydén, L-C, 1997). Det möjliggör för forskaren att upptäcka 

underberättelser som kan sättas i relation till vad intervjupersonen tidigare berättat vilket ger 

möjlighet till en bredare förståelse för berättelsen (Ibid.). Detta har inte varit möjligt i 

föreliggande studie där berättelserna växt fram i tre timslånga intervjuer. Karlssons (2006) 

avhandling och denna studie skiljer sig också åt vad gäller fenomenet som undersöks då Karlsson 

studerar föräldrars identitetsskapande via berättelser medan denna studie studerar innebörder av 

hästar för personal på behandlingshem för att komma åt ett perspektiv på behandlingsarbete. 

Berättarna hamnar inte själva i direkt fokus eftersom de är personal på behandlingshem och talar 

om hästarna på hemmet. Jag upplevde inte att det var relevant för forskningsfrågan att studera hur 

berättelserna uttrycker personalens identitetskapande. Av den anledningen används begreppet 

berättelse och inte livsberättelse i studien. 

 

4.2 Litteratursökning 

Den litteratur som valts ut under arbetet med föreliggande studie kan kategoriseras upp i 

forskning om relationer mellan människor och djur, berättelseforskning och forskning om 

behandlingshem. Via databasen LIBRIS fann jag relevant litteratur via sökorden häst, equine, 

djur, pet, animal, human-animal, behandlingshem, institutional care, vård och Animal Assisted 

Therapy (AAT). Via hänvisningar i litteraturen sökte jag vidare och fann fler titlar. Jag har även 

sökt artiklar via databaserna psycINFO, Social services abstract och ERIC men fann inget 

relevant, snarare samma eller artiklar som faller utanför forskningsfrågan. I samråd med min 

handledare valdes litteratur om berättelseforskning, från referenser i denna samt via databasen 

LIBRIS med sökorden berättelse och narrativ fann jag ytterligare litteratur.  

 

4.3 Urval 

Fenomenet som undersöks i studien är innebörder av hästar för personal på behandlingshem med 

hästverksamhet. Kriterierna för urvalet är strategiskt och praktiskt ställda, de är: behandlingshem; 

personal; hästverksamhet och Mellansverige. Det finns inte så många behandlingshem som 

uppfyller samtliga kriterier. Beslutet att behandlingshemmen skulle finnas i Mellansverige hade 
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en praktisk grund då jag ville kunna ta mig hem efter intervjun och jag bor i Mellansverige. Det 

hade även beslutet att specifikt inrikta sig på hästar och inte djur i allmänhet. Tidigt i processen 

gjordes en internetsökning via sökmotorerna Google, Eniro, Hitta.se och MSNsearch i syfte att 

söka upp behandlingshem med djurverksamhet. Första sökorden var djur och behandlingshem. 

Resultatet blev omfattande men hemmen beskrev inte hur djuren ingick i vardagen på hemmet, 

undantaget var några hem som använde sig av hästar. Detta är anledningen till att studien 

avgränsar sig till hästar och inte djur i allmänhet. För att försöka undvika att missa 

behandlingshem sökte jag vidare via egna kontakter med koppling till behandlingshem, Statens 

Institutionsstyrelse och Socialtjänstförvaltningens placeringsenhet. Första kontakten med 

hemmen skedde via telefon. För att säkerställa urvalets relevans för forskningsfrågan hörde jag 

mig i detta inledande telefonsamtal vad gäller mina uppställda kriterier. Det ledde till att några 

behandlingshem föll bort av olika anledningar som att de kallade sig arbetskollektiv och inte 

behandlingshem, sa sig inte bedriva behandlingsarbete, ingen på hemmet benämndes som 

personal eller så arbetade inte personalen med behandlingsarbete och hästar parallellt. Efter att ha 

fått tag på tre hem avslutades sökningen då jag bedömde att de hade förutsättningar att ge 

relevant information till studien. För konfidentialitetskravets skull är namn på personal och 

behandlingshem fingerade, berättelserna ändrade i detaljer, samt vissa fakta borttagna
11

. I ett 

försök att skapa variationsvidd finns skillnader mellan de utvalda hemmen. På två av dem, 

Tajgan och Staren, utgör hästverksamheten grunden i arbetet men på det tredje, Stenen, är 

hästverksamheten skild från behandlingsarbetet. Syftet med variationen är att kunna skapa 

nyanser i materialet vilket kan öppna upp för nya frågställningar och skilda tolkningar (Malterud, 

1998). Det hände sig så att de tre behandlingshemmen var HVB-hem för flickor i åldrarna 12-21 

med kvinnlig personal. Till intervjupersonerna sändes ett informationsbrev
12

 som förklarade 

studiens syfte.  

 

4.4 Samtalsintervjuernas genomförande 

I det inledande telefonsamtalet presenterade jag mig själv, studiens syfte och relevans för socialt 

arbete och frågade om de hade tid att träffa mig för en timslång intervju. Birgitta på Tajgan sa att 

hon egentligen inte hade tid att träffas, men att hon tog sig tid för att hon tycker det är viktigt att 

sprida kunskaper om hästar i behandlingsarbete. Den intervjun var min första. Nästa intervju var 

med Lotta och Maud på Staren och den tredje var på Stenen med Petra som ringde mig efter att 

ha fått ett telefonmeddelande och föreslog en dag som hon egentligen inte arbetade för att vi 

skulle kunna träffas för en intervju. Intervjuerna ägde rum på behandlingshemmen. 

   Inför intervjuerna förberedde jag mig genom att skaffa en bra och lätthanterlig diktafon, och 

studerade litteratur inom antrozoologi och forskning kring behandlingshem. För att undvika att 

känna mig stressad avsatte jag hela dagen för intervjusamtalen. Jag övervägde att inleda 

intervjuerna med en öppningsfråga i jakt på ”beginnings” som kunde ha öppnat för ett linjärt 

berättande och berättelser om hästar (Karlsson, 2006). Det kunde ökat möjligheten att få 

innehållsrika berättelser om hästar på behandlingshem, men istället beslutade jag att 

inledningsvis förtydliga för personalen att studien handlar om hästar. Det berodde på att jag ville 

komma åt personalens perspektiv och på att jag är okunnig om ämnet hästar och 
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behandlingsarbete på behandlingshem. Är forskaren okunnig i fenomen intervjupersoner talar om 

kan det vara bra att anta en mer passiv roll under intervjutillfället (Mishler, 1997). Jag bedömde 

att mina konstruktioner av hästar främst är intressanta för min förförståelse av fenomenet med 

djur inom institutionsvård. Därför förberedde jag inte heller några konkreta frågor till intervjun.  

   Med berättelser som metodologiskt verktyg att få analysmaterial är det mer viktigt att 

situationen främjar berättande än att rätt frågor ställs till intervjupersonen. Åhöraren måste många 

gånger vara helt tyst och hålla en passiv roll skriver Adelswärd (1997). Detta tar Karlsson (2006) 

avstånd från och poängterar att om intervjusituationen betraktas som socialt och kulturellt 

strukturerad så kan inte intervjupersonen hålla en passiv roll, utan är medkonstruktör. Karlsson 

(2006) studerar föräldrars identitetsskapande i berättelser och för henne är det betydelsefullt att 

inte hålla sig passiv under intervjun, eftersom identitetsskapandet sker gentemot henne. Jag har 

övervägt hur jag ska förhålla mig till detta och beslutade att ändå hålla mig passiv på grund av 

min okunskap om hästar, behandlingsarbete och samtalsmetodologi. Därför gav jag 

intervjupersonerna närmast fritt utrymme att tala. Jag sa inte emot utan bekräftade dem istället, 

men jag ställde följdfrågor och bad personalen exemplifiera (Kvale, 1997). Personalen fick 

bestämma rummet för intervjun.  Två intervjuer var stillasittande och under den tredje vandrade 

vi omkring. Innan diktafonen sattes på informerade jag intervjupersonerna att de var fria att 

avbryta intervjun, att ljudfilerna skulle förstöras efter studien slutförts, att jag efterstävar att hålla 

personalen anonym och att den enda som skulle få ta del av transkriptionerna
13

 var min 

handledare på institutionen. Enligt min uppfattning fanns inga störande element under de 

stillasittande intervjuerna. Under intervjun på vandrande fot stod vi ett tag inne i stallet och 

klappade hästarna, en häst bet mig i byxan flera gånger vilket fick mig att tappa tråden. Ett av 

intervjusamtalen hölls med två intervjupersoner. Skillnaden jag uppfattade mellan det samtalet 

och de övriga är att en person till, förutom mig, bekräftade berättandet och ställde följdfrågor.  

   Femtio minuter in i samtalen meddelade jag intervjupersonen att den avtalade intervjutiden 

snart var slut. I samtliga intervjuer sa intervjupersonen att de hade tid att tala lite längre, men 

efter att timmen gått stängde jag ändå av diktafonen för att inte riskera att utnyttja 

intervjupersonernas frikostighet. Innan intervjun hade de alla uttryckt att de hade begränsat med 

tid vilket jag ville ta hänsyn till. Detta visar hur tiden kan betraktas som en strukturerande faktor 

som påverkar intervjusituationen. Likaså påverkar rummet, deltagarna i intervjusituationen samt 

deras inbördes sociala och kulturella roller. Intervjusituationen påverkas berättandet under 

intervjun (Karlsson, 2006; se även Berger & Luckmann, 1979 eller Goffman, 1959). 

  

4.5 Bearbetning av data och analys  

Transkribering är en form av analys eftersom nyanser med särskild tyngd och betydelse faller 

bort, medan något annat får framträda och makten över processen är forskarens (Hydén, L-C, 

1997). Jag har försökt undvika missförstånd under intervjutillfälle och transkribering av 

ljudfilerna. Ljudfilerna höll god kvalitet och det var inga problem att höra vad personalen sa. Jag 

lyssnade på tre till fyra sekunder i taget och skrev ned vad jag hörde med Karlssons 

transkriptionsnyckel som stöd (se nedan). Under transkriberingsarbetet har jag frekvent återgått 

till ljudfilerna samt sökt slarvfel som kan sänka läsbarheten i transkriberingarna vilket jag bedömt 

som särskilt viktigt då jag är okunnig om fenomenet personalen talar om. Ljudfilerna 

transkriberades till skriftspråk med fullständiga och rättstavade ord mixat med talspråkliga 
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uttryck som är vanligt förekommande i svenska språket och inte påverkar läsbarheten negativt 

(Karlsson, 2006). Jag vill även kommunicera en känsla av samtalstonen under intervjutillfället till 

läsaren och presenterar behandlingshemmen i kapitel 5 i tempusformen presens
14

.  

   Med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv att förstå intervjusamtal anses samtliga deltagare i 

intervjun påverka vad som berättas vilket jag tar fasta på i transkriptionerna då hummanden 

[mmm] när någon annan talar bevarats. Dessa syftar oftast uppmuntra berättaren att fortsätta sitt 

framförande (Karlsson, 2006), även skratt, återgivning av andras och egna röster, betoning av 

ord, pauser och omstarter utan pauser har markerats
15

. När den som talar tvekar eller är 

eftertänksam inför ord och säger [eh] markeras, samt inflikningar eller inlägg i samtalet som inte 

överskrider tre ord. Det var för att göra texten mer sammanhängande. Den som talar har sitt namn 

till vänster i transkriptionen, och i de korta inläggen på max tre ord inom hakparentes anges första 

bokstaven i inflikarens namn. Inspirerad av Karlssons (Ibid.) transkriptionsnyckel har följande 

använts under transkriberingen:  

 

Fetmarkerad text höjd röst och/eller betoning 

…  kort paus, 2-5 sekunder 

… …  paus längre än 5 sekunder 

Kursiverad text återgivning av andras eller egna röster 

-     omstart eller byte av fokus utan paus 

(skratt)  markering av skratt 

[X:xx]  inlägg i samtalet som inte överskrider tre ord 

 

I kapitel 5 presenteras utdrag från transkriptionerna. De är med för att ge läsaren möjlighet att 

skapa egen tolkning samt för att förstå min tolkning av berättelserna (Sjöblom, 2005) och även 

för att presentera mitt agerande under intervjutillfället eftersom berättelserna betraktas som 

samskapade av deltagarna i intervjun (Karlsson, 2006). Karlsson (Ibid.) analyserar sig själv på 

samma sätt som sina intervjupersoner i sin avhandling. Så görs inte i denna studie då jag bedömt 

det vara tillräckligt att poängtera för läsaren att berättelserna betraktas som samskapade. Med ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv i förståelsen av berättelser, blir det märkligt att betrakta dem 

som bara berättarens eftersom tankar, språk och berättande antas uppstå i en social situation som 

påverkar processen (Ibid.). Transkriptionerna är även utvalda för att de visar konstruktioner av 

hästar. Dessa konstruktioner kan utläsas i presentationen av de olika behandlingshemmen
16

, och 

de förtydligas i punkt 5.5 tillsammans med de bilder av behandlingsarbete som jag valt att 

presentera.  

   I resultatkapitlet anges några egna tolkningar av hur personalen uttalar sig om hästar eller 

behandlingsarbete. Dessa kanske skulle placerats i diskussionskapitlet. Med berättelser som 

metod är sättet att tala, och situationen runt omkring berättandet viktigt att lyfta fram i förståelsen 

av innebörder i det som sägs (Hydén, L-C, 1997). Därför har dessa placerats i resultatdelen trots 

risken att tolkningarna kanske kan betraktas som spekulationer. Presentationen under punkterna 

5.1, 5.2 och 5.3 har skapats i syfte att stå så empirinära som möjligt för att komma åt personalens 

perspektiv på fenomenet med hästar på behandlingshem, men jag vill förtydliga att det är en 

analys. Vad personalen valt att berätta har satts i relation till tidigare forskning, andra berättelser 
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och vetenskaplig teori. Slutprodukten blir därför en berättelse om de studerade personernas 

berättelser (Pérez Prieto, 2006).  

   Personalen som deltar i studien benämner mestadels sina klienter ”tjejer”, därför görs det 

genomgående i studien. 

 

4.6 Etiska överväganden  

Under arbetets gång har etiska överväganden tagits i ambitionen att följa de fyra forskningsetiska 

principerna med kraven om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängerud, 2007). Informationsbrevet som sändes till intervjupersonerna 

innehöll information om mig, uppsatsens syfte, intervjuns längd, att samtalet skulle spelas in men 

förstöras efter transkription, att ambitionen var att intervjupersonerna skulle framställas anonymt 

och att de var fria att bryta intervjun om de önskade
17

. Innan jag satte på diktafonen sades detta 

igen, med tillägget att min handledare på institutionen skulle ta del av transkriptionerna. Alla fyra 

intervjupersonerna samtyckte till att delta.  

   Antalet behandlingshem med hästverksamhet i Mellansverige är begränsat. Intervjupersonerna 

känner sannolikt till varandra. Även andra med kopplingar till den sfären skulle kunna lista ut 

vilka behandlingshem som är med i studien. Därför är berättelserna modifierade av 

konfidentialitetsskäl. Jag har avstått från att ange siffror i urvalsavsnittet för att försvåra läsarens 

möjlighet att dra slutsatser kring vilka behandlingshem som avses. Intervjupersonerna var 

främmande för mig innan intervjun, och jag har inte kommit i kontakt med dem via någon 

personlig kontakt. På två av behandlingshemmen sade intervjupersonerna att de inte ville vara 

anonyma då de vill sprida förtjänsterna med att använda hästar i behandlingsarbete. Jag valde att 

ändå eftersträva anonymitet. Insamlad data har inte, och kommer inte nyttjas till annat än denna 

studie.  

   I intervjusituationen finns en maktaspekt. Den kan exempelvis handla om att intervjuaren har 

högre utbildning eller använder ett akademiskt språk som inte intervjupersonen behärskar (Kvale, 

1997). Under den här studien tror jag inte intervjupersonerna kände sig underlägsna mig. De var 

införstådda i att jag saknar hästkunskaper och saknar erfarenhet av arbete på behandlingshem. 

 

4.7 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

Reliabilitet är likvärdigt med kvalitetskontroll genom hela processen (Malterud, 1998). I 

forskningsprocessen bör det ske av forskaren själv, men det är även viktigt att forskaren gör det 

möjligt för läsaren att pröva kvaliteten genom att återge forskningsprocessen och tolkningar av 

resultat (Sjöblom, 2005). Min ambition har varit att göra det löpande i uppsatsen, samt i detta 

metodkapitel. Ett exempel är att transkriptioner från samtalsintervjuerna presenteras för läsaren. 

För att studien ska hålla hög kvalitet ska den inte innehålla missförstånd, hörfel under 

intervjutillfället eller slarvfel vid transkribering (Esaiasson et al. 2007). Jag har varit noggrann 

under transkriberingsarbetet för att undvika missförstånd vilket presenteras under punkt 4.6. Jag 

har även planerat intervjuerna i syfte att skapa en atmosfär som främja berättande exempelvis 

genom att undvika att vara stressad, viket presentras i punkt 4.5. En sådan atmosfär främjar även 

kommunikationen. En god kommunikation är en väg att undvika missförstånd, och 
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kommunikation är därför viktigt för reliabiliteten (Ibid.) Risken för missuppfattning kan också 

minskas av att insamling och bearbetning av data gjorts av samma person (Ibid.) vilket varit fallet 

i studien. Dock hade det varit bättre ur reliabilitetshänsyn om någon annan person varit med och 

kontrollerat processen och om ytterligare intervjuer hållits med personalen på 

behandlingshemmen, vilket hade möjliggjort en djupare förståelse av berättelserna. Metoden jag 

valde ställde stora krav på personalen att ta initiativ i berättandet vilket kan ha påverkat samtalet 

negativt. Jag valde metoden för att komma nära personalens perspektiv på berättelser om hästar 

på behandlingshem, men jag kan tänka mig att syftet med studien tedde sig oklart för dem. 

Fenomenet är mig veterligen inte studerat ur denna aspekt tidigare och det kan vara svårt att tala 

och hålla fokus på hästar om det inte gjorts så ofta och om det saknas ord att beskriva fenomenet 

med. I samtliga intervjuer sa intervjupersonen att de hade tid att tala lite längre, men efter att 

timmen gått stängde jag av diktafonen vilket gjorde att jag kunnat få mer analysmaterial och detta 

kan minska reliabiliteten. 

   Det är svårt att skilja på reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning. Validitet betraktas som 

en social konstruktion som är relaterad till synen på vad som är att betrakta som kunskap. I 

socialkonstruktionistisk forskning, och även den här studien, betraktas kunskap som om den 

konstrueras av människor och sociala institutioner i en intersubjektiv förhandling om förståelsen 

av fenomens innebörd (Berger & Luckmann, 1979). På så sätt är validiteten avhängig forskarens 

förmåga att kommunicera forskningsprocessen till läsaren, och denne måste även erbjuda en 

tolkning av verkligheten som fler människor än forskaren kan acceptera som trovärdig (Kvale, 

1997). Därför kopplas berättelserna som ingår i denna studie till tidigare forskning, och ihop med 

varandra. Validitet handlar även om att forskningsmetoden ska undersöka det forskaren säger sig 

vilja undersöka (Ibid.). Jag har inspirerats av Marie Karlssons avhandling Föräldraidentiteter i 

livsberättelser från 2006 i val av metod samt insamling, bearbetning och analys av data. Metoden 

är dock anpassad till föreliggande studies förhållanden vilket presenteras under punkt 4.2.  

   Det finns många perspektiv att betrakta behandlingsarbete ifrån, och i den här studien 

presenteras ett av dem. Perspektivet är behandlingsarbete sett utifrån personal på behandlingshem 

som arbetar med hästverksamhet parallellt med behandlingsarbete. Jag gör inte anspråk på att ha 

kartlagt samtliga förutsättningar för verksamheten som bedrivs på de aktuella hemmen. Dock, det 

finns behandlingshem som arbetar på det här sättet. Resultaten i berättelserna stöds av varandra, 

av tidigare forskning inom ämnesområdena antrozoologi och behandlingshem, samt även av 

litteratur som presenterar andra berättelser om djur inom behandlingsarbete. Därför berikar detta 

perspektiv på behandlingsarbete kunskaperna om behandlingsarbete generellt, även om det 

behövs ytterligare studier innan ämnet kan anses vara utforskat (Esaiasson, et al., 2007). 

 

5. PERSONALENS BERÄTTELSER  

Detta kapitel presenterar berättelserna från de tre intervjuerna som ingår i studien. Varje 

behandlingshem presenteras först var för sig i en kontext som avser beskriva intervjusituationen, 

mina intryck av hemmen och hur personalen berättar om hästar och behandlingsarbete. I texten 

hänvisar jag till transkriptionsutdrag som finns efter presentationen av varje behandlingshem. De 

finns med för att ge läsaren möjlighet till ökad förståelse för min tolkning, men även möjlighet att 

skapa sig ett eget tolkningsalternativ (Sjöblom, 2005). Efter transkriptionsutdragen följer ett 

stycke som lyfter fram konstruktioner av hästar som framträtt i analysarbetet. Efter 

presentationen av samtliga tre behandlingshem kopplas berättelserna till varandra, tidigare 

forskning och litteratur och slutprodukten är en berättelse om berättelserna (Pérez Prieto, 2006).  
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5.1 Tajgans behandlingshem 

Birgitta som jag bokat intervjutid med arbetar med hästar och behandlingsarbete på Tajgan som 

ligger på landsbygden i Mellansverige. Där finns ett stall, ridhus, stora lador och en 

herrgårdsbyggnad ombyggd till boningshus. Omkring husen finns hagar med hästar. När jag var 

på Tajgan stod tre stora bilar med olika hantverksfirmors namn inne på gårdsplanen. Husen såg 

nyrenoverade ut och jag slogs av att det inte låg något bråte eller skrot synligt på området
18

. En 

kvinna i blåställ åkte runt med traktor och utfodrade hästar som hoppade och skuttade när de fick 

foder. Utanför stallet stod en grupp tjejer i gröna jackor med Tajgans logotyp och tjejernas namn. 

Birgitta hade likadan jacka på sig när hon kom och mötte mig, följd av två små hundar. 

   Samtalsintervjun ägde rum i ett litet utrymme bakom stallets kök där det fanns två gamla soffor 

med ett bord emellan. Vi satte oss i var sin soffa. Birgitta lutade sig tillbaka och satt så under det 

timmeslånga intervjusamtalet. Hon berättade att Tajgan tar emot tjejer mellan tretton och tjugo år 

som är i början av en ogynnsam utveckling. De riskerar till exempel att utveckla någon form av 

missbruk eller kriminellt beteende. Behandlingsarbetet på Tajgan är miljöterapeutiskt och har en 

psykodynamisk bas berättar Birgitta. Varje tjej som kommer ansvarar för en häst som är som 

hennes egen under behandlingstiden. Det är via hästarna personalen arbetar med tjejerna, som får 

en hästskötarutbildning parallellt med behandlingsarbetet. Birgitta berättar att det antingen krävs 

att man är välbeställd ekonomiskt eller att man jobbar jättehårt och har tur för att man ska kunna 

få en sådan hästskötarutbildning som tjejerna får på Tajgan.  

   Eftersom behandlingsarbetet utgår från hästarna är all personal hästkunnig. Vid sidan av det har 

de även någon slags terapeutisk utbildning. Helt avgörande berättar Birgitta är att tjejerna 

anknyter till sina hästar (se transkription 1). När tjejerna kommer till Tajgan bryr de sig varken 

om personalen, eller vad de har att säga säger Birgitta ”det är tjejer som… dom kan liksom inte 

gå i skolan och dom kan inte knappt hålla ihop sig på dagarna”. Birgitta berättar att ett första steg 

för att kunna behandla tjejerna är att personalen lär dem att hästarna behöver dem. Om tjejerna 

upplever att hästarna behöver dem får de en anledning att gå upp varje morgon. När en tjej har 

knutit an och vill ta hand om sin häst öppnar hon sig för en relation med personalen som kan lära 

henne ta hand om hästen. Så etableras parallellt med utbildningen en relation som bygger på tillit 

mellan personal och tjejer säger Birgitta.  

   Birgitta berättar att Tajgans tjejer identifierar sig med sina hästar och tillskriver dem 

egenskaper och känslor som tjejerna själva går och brottas med. Det sätter igång processer som 

personalen medvetet arbetar med genom att medvetandegöra dem för tjejerna, och hjälper tjejerna 

igenom dem. Birgitta kallar det parallellprocesser (se transkription 2 och 3). De sker mellan 

tjejer, personal och hästar i stallmiljön och dessa använder Tajgans personal i behandlingsarbetet. 

Vid sidan av personalens medvetna behandlingsarbete kan hästarna ibland hjälpa till på ett 

fantastiskt sätt berättar Birgitta. Birgitta förklarar fenomenet med att hästar är känsliga för 

sinnesstämningar och därför lyhörda, men de är lyhörda på ett ”hästsätt”. Denna lyhördhet får 

människor att lägga in mänskliga egenskaper hos hästar säger hon.  

   Att handskas med hästar är som direktterapi berättar Birgitta. Hästen svarar bara på det 

människan faktiskt uttrycker. Det gör att tjejerna får jobba med just de problem som fått dem till 

Tajgan berättar Birgitta. Tjejerna på Tajgan har ofta problem att uttrycka sig även i samvaro med 
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människor, men då hamnar de lätt i situationer som inte leder till att de får träna sig i att vara 

tydligare i sitt uttryck berättar hon. ”Hästar tjafsar inte som människor kan göra” säger Birgitta, 

men de får däremot ingen respons av hästarna om de gör fel och därför anpassar sig tjejerna för 

att få till ett samarbete med hästen berättar Birgitta. På så sätt ser ofta hästen till att tjejen får 

träna på precis det hon behöver (se transkription 3). Birgitta berättar att hon arbetat på flera olika 

behandlingshem och hon upplever skillnaden med Tajgan från övriga, ”som också varit bra 

ställen” är att personal och klienter har ett gemensamt intresse ”…när det liksom blir på det där 

lite mer konstlade sättet – att man spelar pingis och såna här saker som – ja – personalen tycker 

inte det är så jäkla kul… vad förmedlar man med det då – här gör ju vi det här med en 

entusiasm som smittar av sig på tjejerna” berättar Birgitta.  

 

Transkription 1 - Birgitta berättar om en tjej som inte knöt an till hästen personalen valt åt 

henne.  

Birgitta: …i början då talar vi nästan bara häst – för det är ganska jobbigt att prata om 

problem – vi lär känna dom via hästen – jag berättar vad min häst gör och bla bla 

sådär – och hon berättar om sin – och så börjar en relation då kan man säga – 

mellan oss – sen vidareutvecklas det ju där – med ridning – det handlar om att lita 

på nån… det är liksom anknytningen – tillhörighet ansvarstagande – alla dom här 

bitarna – som vi försöker sätta ord på också… sen kan det ju vara med hästarna – 

det är ju fantastiskt – att är det nån som behöver åka av – så åker hon av [A: mmm] 

(skrattar) på nåt sätt så ser hästen till det… och ibland så blir hästarna – dom blir 

lika dom här tjejerna – dom identifierar sig med hästarna  

Anne:  Så du märker det alltså [B: ja ja ja] har du nåt exempel 

Birgitta: jag har ett jättebra exempel… egentligen har jag varje tjej som exempel men för 

att ta en nu då – en tjej som hade jättesvårt för att landa här – hon hade jättestora 

problem med anknytning… – eh – hon höll på och rymde och… kunde inte stanna 

hos den här hästen som vi hade gett henne – hon älskade den jättemycket men hon 

liksom vagabondiserade här – vi fick plocka upp henne och tillbaka – och så höll vi 

på ett år ungefär… och så rätt var det är – hon hade hållit på att tjata på mig om en 

shettis istället – mindre krav mindre häst och så här – så jag gick med på det här och 

skaffade hit en shettis… faktiskt  

Anne: alltså en ponny  

Birgitta:  ja – och som hon mer lekte med – där vart det för – där hittade vi inget sätt riktigt 

att jobba med henne – hon var för liten eller vad man ska säga – känslomässigt – 

eller utvecklingsmässigt – sen visade det sig att den här shettisen som vi tog hit – 

blev tjockare och tjockare – och helt plötsligt så visade det sig att den var dräktig… 

det visste ju inte vi om – så att när det där fölet föddes – när hon föddes så landade 

den där tjejen här – hon började identifiera sig med fölungen och det är hon – 

oplanerad oväntad… massor med egenskaper man kan se att hon känner sig som – 

det har gjort att hon inte kan vara härifrån nu – nu måste hon ta hand om den här 

hästen… hon lägger över sina egenskaper på hästen – hon säger att – åh det är 

ingen som bryr sig när inte jag är här – och på nåt vis tillsammans med den här 
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fölungen så blev hon kläckt – alltså rent själv och nu måste hon ju uppfostra fölet – 

precis som jag måste uppfostra henne – nu tar hon emot min uppfostran – när hon 

uppfostrar 

Anne: för att hon behöver tips för nästa led liksom  

Birgitta: ja det är såna här parallellprocesser som är hela tiden – dom är helt fantastiska… 

Anne: och hur länge har det varit så att hon inte vill fly [B: ett halvår] det är ju fantastiskt 

Birgitta: …hon föddes i somras – ja det är helt otroligt – hon kom som en skänk från ovan 

kan man säga 

 
Transkription 2 – Birgitta berättar om hur hästar har en förmåga att ofta ”bara göra rätt” i 

olika situationer och reflekterar kring hur det kan komma sig.   

Birgitta:  … det jag tror att vi människor gör väldigt mycket – det är att vi lägger egenskaper 

på hästarna som dom inte – alltså dom är ju hästar… sen att dom har förmågan att 

vara väldigt… eh… lyhörda på sitt sätt – men dom tänker ju som hästar tänker – 

dom tänker ju inte – åh nu är det synd om henne så nu ska jag vara snäll mot henne 

– men nånstans har dom en förmåga att bara göra rätt – jag vet att Sven Forsling
19

 

har skrivit om en tjej som – när det har blivit slut mellan killen – så går hon in och 

sätter sig och ska läsa hans brev i boxen och då går hästen fram och liksom tar tag i 

det där brevet och sliter det ur handen på henne – då tolkar ju flickan det som att – 

ja min häst tyckte det var bättre att jag brydde mig om honom 

Anne: ja det är riktigt människotänk  

Birgitta: jamen precis [A: skrattar] och hästen river ju i pappret för att den provar om det är 

mat eller nånting sånt – så gör hästar – men då tolkar vi in ett mänskligt tänk och 

det gör ingenting det får gärna vara så… och hästar har nån märklig förmåga att 

ändå göra det där ofta – eller också är vi så himla bra på att – passa på att lägga in 

sånt när det händer (skrattar) 

Anne: som en positiv förstärkning  

Birgitta:  …ja det kan man kalla det för 

Anne: eller positiv tolkning [B: ja ja] eftersom det är vi som definierar är ju vi helt fria att 

tolka som vi vill [B: mmm] och en skadad person kanske tänker det i elaka termer 

[B: mmm] men om man får stöd [B: mmm] kanske det är lättare att tänka positivt i 

situationen   

Birgitta:  ja – absolut och det är ju så vi gör – för att få en flicka att känna sig… speciellt en 

ny lite osäker tjej som går med lite ångest och så här – ge henne en syssla – där hon 

känner sig bra… som massage det är ju ett välbehag för hästen men hon känner sig 

att hon har gett nånting gott… och det förstärker ju den goda känslan hos sig – så 

att det är ju jättebra – men sen så kan man ju – vad ska jag ta för exempel … … eh 
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men det här man säger att… eh… jag märkte på din häst att du inte va här igår – 

den stod och tittade här – hitåt och ditåt och undrade faktiskt var du var – och lite 

sanning ligger det nog i det för hästar är vanedjur… dom är vana och kollar om det 

kommer samma människa så här… och det är dom här grejerna vi använder oss av 

hela tiden med tjejerna  

 

Transkription 3 – Birgitta berättar hur det nästan alltid blir så att tjejen får träna på precis det 

hon behöver i samarbetet med hästen och reflekterar kring hur det kan komma sig. 

Birgitta: …hästarna – det är som direktterapi – om du sitter på hästen och rider och sen så 

gör du fel – så svarar ju hästen utifrån vad du har gjort  – inte vad du har tänkt – 

den kan aldrig fatta vad du menade [A: mmm] för den lyssnar på vad du säger och 

det här är jätteviktigt för tjejerna – man måste vara tydlig – och dom lär sig så 

mycket av det… 

Anne: har ni andra hästar som inte gör på det här sättet… så tjejen får anpassa sig till 

hästen mer   

Birgitta: att hon får slita mer… eh – jaa – alltså vi har en häst som är lite mer så där… lite 

räv bakom örat och som passar på och gör dumma grejer och är lite… oschysst mot 

tjejen som rider den – faktiskt [A: jaha] eh – men det har på nåt vis gjort att – och 

det är en tjej som haft det så jäkla bäddat runt sig – alla har liksom trippat på tårna 

och skjutsat henne och… hon har bara skrikit så har hon fått som hon velat och – ja 

det var en helt absurd situation tillslut när hon kom hit – så fick hon den här hästen 

som vi hittade på en ridskola – eh – hon var jätterädd i början – och i takt med att 

hon blev bättre så började han sätta emot mer och mer – precis det här man hade 

velat att föräldrarna skulle göra (skratt) och han – nu har hon lärt sig hantera honom 

– för det mesta – ibland är han dum så att nån av oss måste sitta upp och säga åt han 

men för det mesta så klarar hon han själv nu – hon har lärt sig att se det där och i 

det här har hon ju gjort ett jobb där hon måste anpassa sig till honom… och det här 

var ju ingenting vi planerade från början – så blev det – och det blir nästan alltid så 

här att det här kommer fram hos hästen så tjejen får träna på precis det hon behöver 

– det är nåt märkligt som händer – jag vet inte varför (skratt) – ja… nej… det är väl 

ett samspel helt enkelt – där man på nåt vis kräver – och hästen svarar upp på 

kanske mer osynliga signaler… jag menar som vi kanske inte märker – men hästen 

har ju – tror jag – en mycket mer utvecklad förmåga att känna små – små grejer – 

det är så dom överlever – dom är flyktdjur som måste vara extremt bra på att 

uppfatta nyanser kanske… än vad vi gör 

 

Konstruktioner av hästar på Tajgan 

Birgitta beskriver hästar som vanedjur med en naturlig instinkt att uppfatta sinnesstämningar, 

bland annat människans sinnesstämningar. Instinkten finns i deras natur för att de ska hinna fly 

vid hot om fara. Instinkten gör hästar användbara i behandlingsarbete eftersom människor har en 
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tendens att lägga in mänskliga känslor hos hästen när hästen är lyhörd människan. Birgitta 

beskriver hur tjejerna lägger in sina egna känslor hos hästarna vilket väcker känslor och processer 

hos dem, som personalen kan arbeta med. Birgitta kallar det parallellprocesser. Personalen 

försöker hitta rätt häst för nyanlända tjejer vilket motiveras genom att allt behandlingsarbete på 

Tajgan sker via hästar. Anknytningen till hästen beskriver Birgitta ha en avgörande betydelse för 

att behandlingsarbetet ska kunna inledas. Birgitta berättar om en situation då en tjej inte knöt an, 

och där personalen inte hittade ett sätt att arbeta med henne. I sådana tillfällen beskriver Birgitta 

hästar som om de har en märkligförmåga att göra ”rätt”. Hästen tillskrivs en förmåga att kunna se 

till att en tjej kan ”åka av” om tjejen behöver det, en häst kan vara ”oschysst”, hästar kan sätta 

gränser för tjejer och kan även ta fram egenskaper som gör att varje tjej får öva på precis det hon 

behöver. Hästar beskrivs som en ”skänk från ovan” vid sådana tillfällen. Birgitta tillskriver hästar 

ha en märklig förmåga att hjälpa till i behandlingsarbetet och detta händer ofta. 

 

5.2 Starens behandlingshem 

Staren ligger på landsbygden några mil utanför en mindre mellansvensk stad. Till gården hör två 

boningshus, ett litet stall, några lador och hagar. Runt gården finns skog, en sjö och öppna fält. 

När jag kom stod två kvinnor och tränade en häst. Det var Maud och Lotta som båda arbetar med 

behandlingsarbete och hästar på Staren. Vi bestämde att luncha ihop. Lotta berättade att det 

pågick en process med några av tjejerna som bodde på Staren och frågade Maud om det var 

lämpligt att jag följde med in i huset
20

 när lunchen skulle tillredas med tanke på processen. Det 

tyckte Maud, så vi gick in. Det var ett stort hus med ytor som gav plats, och ombonat med rutiga 

gardiner, ljus och tavlor. Det var tyst i huset trots att det var fullt med folk, vilket kanske berodde 

på processen som Lotta talat om. Några tjejer satt vid ett stort runt köksbord av furu och jag satte 

mig där. Det kom en katt och två hundvalpar. Lunchen blev klar och vi gick för att äta i en annan 

byggnad. Maud började berätta om Staren under lunchen och intervjun blev ett lunchsamtal.  

   Maud berättade att Staren tar emot tjejer mellan tolv och tjugo år med allvarliga 

självskadebeteenden. Innan tjejerna kommer till Staren ligger de ”svårt neddrogade på psyk”, 

eller så sitter de på § 12-hem för att inte de inte ska kunna ta livet av sig berättar Maud. Starens 

verksamhet är miljöterapeutisk och upplagd kring hästar berättar Lotta. Tjejerna har en egen häst 

att ansvara för, och ”hela behandlingstänket är upplagt på ett sånt sätt att hästarna är vår 

verksamhet och hela vår dagsrutin är kopplat till hästarnas behov som då råkar sammanfalla med 

människans behov” berättar Maud. Genom ett pedagogiskt knep berättar Maud att personalen lär 

tjejerna sörja för sina grundläggande behov via hästarnas skötsel. Personalen talar om hästens 

behov med tjejen, men syftar på hennes egna. Skötseln av hästarna är inte förhandlingsbar för 

tjejerna, och syftet med det är att visa tjejerna att personalen tar väl hand om hästarna berättar 

Maud. Via det kan personalen visa att de även kan ta hand om tjejerna. Personalen på Staren har 

både kunskaper om hästar och av behandlingsarbete.  

   Nykomlingar föredrar i regel att hellre umgås med hästarna än personalen, för hästen är mindre 

hotfull berättar Maud. Men när tjejerna knyter an till sina hästar vill de plötsligt inte ta hand om 

dem längre. Personalen på Staren tror det handlar om att tjejerna har uppehåll i sitt 

självskadebeteende och då plötsligt blir rädda för faran ridning innebär. Lotta berättar att ridning 

är ett kraftfullt terapeutiskt verktyg som bryter ner psykiska försvar. När försvaren rämnar får 

man kraftig ångest berättar Maud. Det kan leda till något positivt i slutändan säger Lotta, men 
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personalen på Staren har ställt sig frågan om det verkligen är bra i alla lägen. Det har flera gånger 

hänt att tjejer hamnat i så kraftig ångest att de inte längre varit kontaktbara berättar Maud. Då kan 

hästarna användas för att få kontakt med tjejerna igen. Tjejerna kan baxas upp på sina hästar som 

får går runt med tjejerna tills de blir trygga och kontaktbara igen (se transkription 4).  

   Själva ridningen är bara en liten del av behandlingsarbetet på Staren berättar Maud och Lotta. 

Miljön, spänning som ger endorfinkickar och stallmiljön är också hälsobringande faktorer säger 

de och hänvisar till Ingmar Norlings
21

 forskning. Innan Staren öppnade hade målgruppen 

bestämts och att djur skulle involveras i terapin, men man tvekade mellan hästar och hundar. 

hästar valdes för att de är stora och erbjuder spänning, för att de kräver respekt i hanteringen för 

annars samarbetar de inte och för att de erbjuder kroppsterapi genom ridningen. 

   Egentligen arbetar personalen uteslutande med relationer säger Maud. Men sådana kräver tillit 

vilket tjejerna varken har till sig själva eller andra människor säger hon. Det gör att tjejerna har 

svårt att uttrycka sina känslor, de litar inte på dem. Då kan hästarna användas som ett verktyg i 

kommunikationen för att personalens närmanden inte ska te sig lika hotfullt för tjejerna berättar 

Maud. Lotta förklarar genom att berätta om en situation som uppstått tidigare samma förmiddag i 

stallet, då en tjej via sin häst utryckt att hon var arg på Lotta och ville att hon skulle gå iväg (se 

transkription 5). Det Lotta berättar är en del av den process hon tidigare talat om. Maud berättar 

att tjejerna kan vara ”fruktansvärt otrevliga” under dessa processer, men personalen ska inte låta 

sig provoceras. Maud berättar att Starens personal ständigt måste vara uppmärksamma så de inte 

förstärker ett destruktivt beteende hos tjejerna. En stor del av tjejernas problem är att de förlorat 

förmåga att läsa av manipulationer berättar Maud.  De har lärt sig att de bara är vad de presterar 

förklarar Lotta. Det gör att personalen ”lätt hade kunnat forma varenda tjej till dygdemönster på 

tre månader” om de velat säger Maud, men om tjejerna tvingas till något förstärker det skadorna 

som fått henne placerad. I de här processerna kan hästar vara bättre än personalen i mötet med 

tjejen, säger Maud, för hästen är inte långsint utan möter känslan tjejen kommer med.  

   Behandlingstiden på Staren är individuell men ofta flera år lång och under denna tid försöker 

personalen få tjejerna att vilja leva och ha relationer. Där är stallmiljön bra eftersom det inte går 

att vara autonom där berättar Maud. Stallmiljön ger även en social kompetens. Många av tjejerna 

har levt länge på institutioner och saknar i regel så många sociala kompetenser att det är svårt att 

ersätta dem. Men de får stallkompetens istället berättar Maud. 

 

Transkription 4 – Lotta och Maud berättar om ridning som ett kraftfullt terapeutiskt verktyg 

som bryter ner psykiska försvar.  

Maud: …när dom kommer hit har dom ingen erfarenhet utav djur [A: nej] men hästen är ju 

ganska lättsam att umgås med så i början är det vanligaste att dom eh… väljer att 

vara med hästen före att vara med oss – vi blir mer hotfulla än hästen 

Lotta: …tills dom börjar knyta an tänker jag [M: mmm] vi brukar tala om en 

anknytningsperiod på mellan ett halvår och…  ja tre månader – där nånstans så 

sätter dom sig på tvären och ska inte hålla på med hästar – vilket går i perioder hela 

tiden sen – så det är något vi är lite nyfikna på själva då – vad det… vad det beror 

på [M: mmm] vad vi tror att det beror på – i alla fall i den första svängen – så har 

dom ett uppehåll i sitt självskadebeteende – det har hänt så mycket saker på det 

senaste halvåret här – dom har kanske slutat skära sig – och dom har kanske slutat 
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strypt sig och… och alla dom här sakerna… då har dom kanske börjat välja livet – 

och då har dom plötsligt blivit rädda 

Maud: då kommer rädslan – då blir det farligt (skrattar) 

Lotta: innan har man inte brytt sig [A: ja visst] om man inte bryr sig om man är vid liv 

eller död så finns det ingen risk i att man trillar av eller inte 

Anne: vad vackert [L: ja] vilken vacker process liksom [L: ja]      

Maud: men det… det här är en hypotes – men det är den hypotesen vi jobbar utifrån för nu 

har vi några som har gått igenom behandlingen – och alla reagerar lika dant 

Lotta: …sen kan man ju se att det händer andra saker med kroppen också – att rida är ju 

ett kraftfullt verktyg – det väcker kroppsminnen 

Anne: ja det går ju inte att göra utan att kroppen är med 

Lotta: nej – exakt – du använder ju kroppen – du väcker ju kroppen och vad händer då – 

alltså är det bara positiva saker eller inte… men det finns ett otroligt läkande i 

kroppen genom ridningen – den här habiliteringsbiten som dom använder hästar till 

och har gjort länge länge… du hittar nya banor i hjärnan – man får igång – autister 

får känslor – strokepatienter – du kan… [M: reparera hela hjärnan] reparera nya 

nervbanor – så att det stimulerar ju nånting 

Maud: …det här neurologiska är ju väldokumenterat [L: ja] men hur det påverkar det 

psykologiska det är ju svårare att mäta naturvetenskapligt [L: ja exakt]  

Lotta: det blir det ju ett nytt område – för även om vi läser det neurologiska och kan 

förklara det kemiska… så vad vi gör för deras sociala färdighet och deras 

psykologiska mående det är ju det vi försöker utröna  

Anne: att öppna upp så man har både en kropp och en hjärna… inte antingen eller 

Maud: ja – och det som händer då är att det blir… kraftig ångest… för dom försvaren man 

har byggt upp för att överleva – dom raserar ju vi … dom tar avstånd då – en 

månad eller två medan dom jobbar på med det – sen återgår dom till hästarna igen – 

och då är det en djupare relation – som är mer ömsesidig – det är inte längre bara 

dom som behöver utan dom kan även ge till hästen – och så utvecklas det nånting 

annat – så det som ser väldigt bra ut i början är kanske… lite destruktivt… …men 

det har ju hänt att vi använt hästarna mitt i natten [L: mmm] [A: hur då] vi baxar 

upp dom på hästen vid trappen – dom har varit i olika sinnesstämningar – nån har 

vart helt apatisk – lyfter upp dom på hästarna barbacka så går vi upp på volten mitt i 

natten [A: vilken grej] så är det bara att gå… för att få kontakt över huvud taget  

Lotta: så dom hittar tillbaka till sig själv i sin kropp och tänker – men jag är bara här på 

Staren… det är lugnt 

 

Transkription 5 – Lotta och Maud berättar att det egentligen är relationer som de arbetar med 

på Staren. 

Maud: ...det är relationer vi jobbar med egentligen – dom här flickorna är djupt 

relationsstörda – har inte tillit till nån – inte ens sig själva och där kan man 
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använda hästarna för att beskriva känslor [L: mmm] hur känner du nu – vad tror du 

din häst kände här [L: mmm] vi tror att han kände så här [L: mmm] det blir inte 

lika hotfullt [L: nej] som om man går rakt på 

Lotta: ja som idag – man ser att dom är arga – men han gör ju inte som man säger – det 

var ju så tydligt idag – ja men alltså det kanske beror på att du utstrålar nån känsla 

– ja jag vet [M: skrattar] ja vad ska vi göra åt det då [M: skrattar] jag vill vara själv 

– ja men då löste hon det – det som hon var förbannad på vilket uppenbarligen var 

personalen fick gå bort (skrattar) då gick det bättre  

Anne: så hon var inte arg på hästen 

Lotta: nej hon var inte arg på hästen men hästen känner ju av det – han blir ju jättenervös 

när hon står där och är förbannad – han vet ju inte om det är han som gjort nåt fel – 

om det är oss hon är arg på då måste hon ju vara arg på oss 

Anne: när du gick – blev hon annorlunda mot hästen då 

Lotta: ja där hände det ju nåt – för det var ju mej hon var arg på – och irriterad – det är ju 

så dom kan lära sig sina egna känslor också – så dom förstår vad det är dom faktiskt 

förmedlar  

Maud: …sen är det ju så med hästar att dom alltid möter känslan som kommer – till 

skillnad från dom i personalen då som tyvärr är lite långsinta – [A: mmm] men om 

tjejerna har varit fruktansvärt otrevliga i några timmar och sen kommer in och är 

jätteglada så det är inte alltid så här att personalen sitter och fnittrar – alltså hinner 

switcha – så det kan hänga kvar (skrattar)… tio minuter – medan en häst switchar 

direkt – dom möter alltid den känslan som kommer så dom är mycket renare än 

vad vi är [L: är – ärliga] sen har vi ett problem till som vi måste hantera – och det är 

ju att många flickor är ganska gränslösa – försöker fånga in allt dom kan och alla 

hästarna också och då måste man ju bromsa det – för man är ju inte vad man gör 

utan det man är… vi har haft några såna fall [L: ja] jag kan rida den hästen – och 

den hästen – och den hästen [L: duktiga – precis] och då blir det ju ingenting över 

till dom andra tjejerna [L: mmm] så då får man ju bromsa det – men du har ju din 

häst – den får du ta hand om – för vi kan nog ha tjejer som skulle ta hela flocken till 

sitt hjärta… det brukar inte grunda sig på så djupa känslor tyvärr utan det är andra 

system som är igång  

Lotta: ja många av dom här tjejerna är högpresterande [M: ja] eller så blir dom det när 

dom kommer hit… allt ska vara perfekt  

 

Konstruktioner av hästar på Staren 

Lotta och Maud på Staren beskriver hästen som mindre hotfull för tjejerna än personalen och mer 

lättsam att umgås med i ett inledande skede i behandlingen. Via hästen kan personalen tala om 

känslor med tjejerna, rasera psykiska försvar och via hästen kan personalen få kontakt med tjejer 

i tillstånd av kraftig ångest. Tjejerna övar sig att utrycka känslor via hästen. Maud berättar att det 

är relationer personalen arbetar med egentligen. Lotta förtydligar vad Maud säger genom att 

berätta om en händelse som hänt samma morgon. Det var en del av den process Lotta syftat på 
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när hon tvekade om det var lämpligt att jag följde med in i huset för att bereda lunchen. Det som 

hände var att en tjej betedde sig aggressivt mot en häst. Tjejen hade egentligen varit arg på Lotta 

men uttryck det via hästen. Lotta berättar med en röst som framställer hästen som att det är synd 

om den och säger att hästen blir jättenervös och känner av att tjejen är förbannad. Maud berättar 

att tjejerna kan vara fruktansvärt otrevliga under dessa processer och att det kan vara svårt för 

personalen att ”switcha” humör. Maud och Lotta beskriver hästar som om de ibland kan vara 

bättre terapeuter än personalen i dessa lägen för hästar möter känslan en tjej kommer med och är 

aldrig långsinta.  

5.3 Stenens behandlingshem 

Bilfärden till Stenen gick på en grusväg som kantades av små gårdar. Bilen svängde in på en tunn 

grusväg och sedan sakta in på en liten gårdsplan kantad av boningshus, stall och bodar. Husen var 

låga och vitrappade. Framför ett av dem fanns en trädgård med knotiga äppelträd. Det var väldigt 

vackert och alldeles knäpptyst.  

   Jag hade bestämt tid med Petra som arbetar med behandlingsarbete och hästar på Stenen. Hon 

började med att visa mig stallet. Där stod en ensam häst som Petra berättade var chefens, och inte 

ingick i Stenens ordinarie verksamhet. Vi gick förbi hästen och genom en bred dörr ut på andra 

sidan stallet. Milsvid ängsmark bredde sig ut i alla synliga väderstreck. I en hage stod Stenens 

fyra hästar. Vi vandrade runt under intervjun. Ett tag stod vi i hagen och pratade samtidigt som vi 

klappade hästarna.  

   Petra berättade att tjejerna på Stenen oftast är runt sexton år, men de kan vara mellan tolv och 

tjugoett, och de behöver alla komma hemifrån. Det kan vara för att de rymmer hemifrån eller 

missbrukar alkohol exempelvis, berättar Petra. Behandlingstiden varierar mellan tolv veckor och 

upp till ett år. Först görs en utredning, sen planeras behandlingen utifrån den och tjejerna tränas i 

ART
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, berättar Petra. På dagarna har tjejerna skola och på kvällstid olika aktiviteter, varav 

obligatorisk hästverksamhet två gånger i veckan. I hästverksamheten finns inga krav på vad 

tjejerna ska göra i stallet. För djurens skull tycker inte Petra att personalen kan tvinga tjejerna till 

något i stallet. Tjejerna lär sig grundläggande kunskaper som behövs i ett stall, och hästens fem 

gångarter berättar Petra. Det finns fler tjejer än hästar på Stenen så de turas om men Stenen har 

även tillgång till hästar externt.  

   Jag frågar om Stenen använder någon metod i behandlingsarbetet med hästarna. Petra svarar att 

Stenens hästverksamhet är separerad från övrig verksamhet, men hon använder själv ART i sitt 

arbete med tjejerna i stallet. Många av tjejerna har problem med sin ilska berättar Petra vilket gör 

att hästarna riskerar utsättas för våld. Därför får tjejer som bedöms vara aggressiva ha personal 

med sig när de umgås med hästarna ”tills de lärt sig ett nytt beteende” säger Petra. Om en tjej 

beter sig aggressivt bryter Petra situationen och visar ut tjejen ur stallet (se transkription 6). Petra 

berättar att hon ser det som sin roll som vuxen att inge trygghet i stallet. När hästarna kan förstå 

förstår tjejernas krav kan de samarbeta. När hästarna samarbetar börjar tjejerna tycka om 

hästarna, men för att detta ska ske måste hästen känna sig trygg. Därför är det viktigt att inte 

tjejerna gapar och skriker i stallet (se transkription 7). Petra berättar att det är viktigt att tjejerna 

förstår rutiner och varför sysslor utförs, annars finns det risk att de utsätter sig själva eller hästen 

för fara. Därför berättar Petra för tjejerna parallellt med arbetet syftet med de sysslor som utförs i 

stallet.  
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   Om en tjej kommer till Stenen och är ointresserad av hästar försöker personalen locka henne att 

bli det, och hittills har de lyckats med alla tjejer säger Petra. Hon berättar att hon tror det beror på 

att personalens entusiasm inför hästar smittar av sig på tjejerna. All personal på Stenen har 

”hästanknytning”. Petra säger att hennes grundtanke är att människor mår bra av att ta hand om 

djur och det vill hon lära tjejerna på Stenen. Hästar ger en slags kärlek till människor som sköter 

dem väl, och den får människor att må bra berättar hon. Sedan berättar Petra en personlig 

berättelse om hur hon själv upplever det (se transkription 8). När Petra berättade om sin 

upplevelse av att ta en tur med hästen sjönk hennes röstläge och hon talade långsammare. Petra 

säger att när man rider kommer en varm skön känsla i kroppen, och är man är ledsen kan hjärnan 

rensas från tunga tankar. Hästar känner av känslan ryttaren har när den kommer in i stallet 

berättar Petra. Är man ledsen kan hästen trösta, och den svarar även på ”bus-humör”. Petra 

förklarar att det är som ett slags samspel. Det är inte bara samvaro med hästen som är bra för 

människan utan även själva stallmiljön skriver Petra. Den är bra för tjejerna att arbeta i eftersom 

de behöver komma ut på landet och använda sina kroppar fysiskt, ”dagens ungdom hamnar lätt 

framför teven” säger hon. Ytterligare en positiv effekt av hästverksamheten på Stenen är att 

tjejerna får en kompetens att använda sig av i livet efter behandlingstiden säger Petra. Personal på 

Stenen har ett stort kontaktnät. Om tjejerna vill praktisera på djursjukhus eller i travstall kan de 

ordnas berättar Petra. Via separationen från hästarna kan tjejerna även lära sig hantera förluster. 

Det sker via att tjejerna förstår att djur kan bli sjuka och dö, samt att det finns hästar i livet 

utanför Stenen också.  

 

Transkription 6 – Petra på Stenen berättar om hur tjejerna visar hästar känslor vilket kan leda 

till att hästen både får kärlek och riskerar bli slagen  

Anne: …hur visar tjejerna kärlek till hästarna 

Petra: eh – vissa pratar mycket med dom och pussar – kan stå och borsta i timmar – eh… 

och liksom visar hur mycket dom tycker om dom – kanske sitta och grina vid hästen 

och – åh jag älskar dig – när inte mamma eller nån finns så är ju hästen kanske 

närmast ibland  

Anne. får dom gå in i stallet själva då 

Petra: eh… nej – vi vill inte det för man vet inte – skulle nån får ett utbrott eller känna 

ilska – vi vet ju inte vad dom tar sig till… men man behöver ju inte stå precis 

bredvid – man kan finnas i närheten så man ser och hör liksom – eh… alltså det 

finns dom som bara vill borsta  

Anne: ...ja jag tänkte [P: ja] det är kanske en fördom men – alltså – om man kommer från 

en miljö [P: mmm] som inte är så kärleksfull i alla lägen [P: mmm] så kan det bli 

lite fel – alltså hur har man lärt sig att visa kärlek [P: mmm] i vårt samhälle kan det 

ju liksom vara att ge massor med godis eller  

Petra: ja eller slå… det har ju också existerat… och då får man lov att ha personal med sig 

tills man lärt sig ett nytt beteende – för det är ju det man måste lära sig [A: utreder 

ni det] om dom är aggressiva [A: ja precis] ja det märker man ganska snabbt [A: 

okej]… det gör man 

Anne: har det varit nån sån incident  

Petra: ja det har det varit 
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Anne: vill du berätta 

Petra: mmm… alltså det finns ju nån gång – att hästen inte gjort som du vill just – och – 

åh jag hatar dig – och man slår på eller nånting – eller att man… att aggressionen 

kommer när du håller på och då kommer en pisk – eller slår med handen eller  ja… 

nåt sånt kan komma [A: mmm] och där bryter jag direkt då  – så gör vi inte – kliv 

av hästen – [A: mmm] det ska man känna direkt att det beteendet är fel – för det är 

djur vi håller på med – djuret kan inte försvara sig [A: hur reagerar hästen] ja vissa 

hästar dom kämpar ju – man ser att hästen verkligen försöker – men det känns inget 

bra för tjejen och ilskan bara kommer liksom – den bara bubblar – ja men då – du 

ska inte rida idag – vi bryter här och gör ett nytt försök i morgon – kanske 

möjligen att tjejen kan borsta hästen – men inte rida  

 
Transkription 7 – Petra berättar om hur tjejerna börjar tycka om hästar när de lär sig hantera 

hästarna så de förstår kommandon. 

Anne: …har du varit med nån gång med en tjej som bara gör fel och fel – och så går 

polletten ner och så gör hon rätt 

Petra: jo men det händer ju nästan – äh jag kan inte lyfta hoven – det går inte – nej inte om 

du står så där – men om du tar i så här och försöker så kan du – och så tar jag 

deras händer – vi hjälps åt – tar upp hoven – hon och jag håller i – vi krafsar ihop – 

och så släpper vi ner den – ah det där gick ju bra – att man gör det tre fyra gånger – 

just det här att jag som vuxen är med – är tryggheten för tjejen – så tjejen känner 

tryggheten för då känner hästen att hon är trygg [A: mmm] och då blir hästen trygg 

– alltså gör ju hästen det tjejen kräver – alltså tycker ju tjejen om hästen tillsist – att 

– ha ha jag fixar det här själv nu så gå du – ja och till sist blir det ju rätt [A: mmm] 

tar dom i på rätt sätt så vet ju hästen och hjälps åt att lyfta upp – annars – undrar 

vad hon tänker göra nu – känner hon bara eller ska hon krafsa hovarna – men tar 

du i ordentligt så lyfter den ju upp hoven – du måste göra så hästen kan känna att 

den kan lita på dig och känner – att jag är snäll och inte gapar och skriker – för det 

får man inte göra i stallet – så – herregud hästen gör ju det jag säger – hästen är ju 

helt underbar – men det gäller att förstå varför jag gör vissa saker – så tänker jag 

Transkription 8 – Petra berättar om sin syn på hur det är bra för människor att umgås med 

hästar 

Anne: …hur tänker du att det är bra för flickorna att vara med hästar 

Petra: …lite som jag tänker är att lär man sig ta hand om ett djur – då lär man sig ta 

ansvar – och på ansvar tror jag att man kan komma ganska långt… mår du dåligt så 

är det oftast otroligt otroligt skönt att sätta sig bakom en häst eller uppe på en 

häst… och ut och skritta – och bara rensa hjärnan – nu talar jag av egna erfarenheter 

i och med att jag har hästar privat – att… sätter du dig – och inte säger nåt – du bara 

sitter – så kan du liksom… … ja hur ska jag förklara… det blir en värme i hela 
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kroppen och – den lever man ganska länge på om man säger – så mår du dåligt så är 

det – och det säger tjejerna faktiskt… det kan räcka med att borsta en häst – så är 

det skönt – det liksom stimulerar… en själv på nåt vis – jag vet inte hur jag ska 

förklara… eh… nä men det är ju det här med att tjejerna lär sig att ta eget ansvar – 

alltså det tycker jag – det är ju en bra grej sådär – och sen… har man ett djur så 

måste man gå ner – ge djuret mat – man måste mocka – man måste göra vissa saker 

– just det här att ta ansvar – att – fast det är mörkt – fast det regnar så måste jag gå 

ut och mocka 

Anne: att det finns något som är viktigare 

Petra: precis – djuren behöver oss – vi behöver dom [A: ja] att det är ömsesidigt – den 

relationen… eh…  

Anne: och behållningen i det är kanske att man – kärleken man känner till hästen och 

hästarna visar tillbaka 

Petra: precis – man står så här – kolla dom vill ju vara med oss – att få det där – åh dom 

tycker faktiskt om mig – hästen kommer till dig automatiskt för att han vill – han vill 

ju att du ska hålla på med honom – det blir liksom som en – det är kärlek liksom [A: 

mmm] det är jätteviktigt 

 

Konstruktioner av hästar på Stenen 

Petra tillskriver hästar ha betydelse för tjejerna som deras närmaste, ibland. Mot hästen kan 

tjejerna rikta känslor av kärlek, sorg och ilska. När tjejerna riktar ilska mot hästarna berättar Petra 

att hon bryter en sådan situation så snart som möjligt, och oftast visar ut tjejen från stallet. Petra 

beskriver hästar som något Petra behöver försvara, och som om de inte kan försvara sig själva. På 

Stenen får tjejerna inte vara i stallet utan personal. Syftet med att få tjejerna att umgås med hästar 

säger Petra är att hästar och människor behöver varandra ömsesidigt. Hästar beskrivs som om de 

behöver människans omsorg och vill vara med människor som sköter om dem. Till dessa 

människor tillskrivs hästar kunna ge en slags kärlek som människor mår fysiskt och psykiskt bra 

av. Petra beskriver genom en personlig berättelse hur bra det kan kännas att ta en tur till häst. 

Petra berättar att hästar måste känna sig trygga för att kunna samarbeta och uttrycker det som sin 

roll, som vuxen, att stötta tjejerna att blir trygga i stallet. 

 

5.4 Bilder av behandlingsarbete 

I analysen har några bilder av behandlingsarbete lyfts fram. De presenteras i följande avsnitt som 

börjar med en bild från var och ett av behandlingshemmen. Därefter kopplas resultaten samman 

med tidigare forskning och med varandra vilket ger fler bilder av behandlingsarbete. 

 

Tajgan 

På Tajgan ter det sig som behandlingsarbetet är relaterad till anknytning och anknytningsobjekten 

är hästar. Via hästar kan en relationer som baseras på tillit skapas mellan personal och tjejer. 

Dessa relationer ger möjlighet att behandla tjejerna. Personalen anstränger sig för att hitta rätt 
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häst till tjejerna för anknytningens skull, och personalen för behandlingsarbetet framåt. I relation 

till anknytningen kan personalens frustration förstås när en tjej inte anknyter till hästen, så som 

Birgitta beskriver i berättelsen om tjejen som inte knöt an till sin häst (transkription 1). Birgitta 

konstruerar en bild av behandlingsarbete där personalen är pådrivande och hästar används som 

verktyg, men då personalens ansträngningar inte fungerar berättar Birgitta om hur hästarna kan 

bistå i behandlingsarbetet. Det beskriver Birgitta som märkligt och fantastiskt. Min tolkning är att 

Birgitta har en tydlig bild av hur Tajgans behandlingsarbete med hästar ska gå till och hon 

berättar hon om ett tillfälle där modellen inte fungerade. Det fick personalen på Tajgan att gå 

utanför ramen för hur de vanligtvis agerar. Tjejen som inte knutit an till den häst personalen valt 

åt henne vagabondiserade under ett år på Tajgan. Under detta år hade tjejen tjatat om en mindre 

shetlandsponny vilket Birgitta gav henne. Birgitta markerar att detta föll utanför ramen för vad 

som är brukligt på Tajgan genom att säga att hon ” gick med på det här och skaffade hit en 

shettis… faktiskt”. Det visade sig vara ett lyckat drag, tjejen anknöt till hästen, men till ett 

oplanerat föl som shetlandsponnyn födde. Fölet beskrivs som en skänk från ovan och processer 

som denna som fantastiska. Min tolkning av vad Birgitta berättar är att hon inte upplever det som 

ett naturligt beteende för en häst att kunna bistå i behandlingsarbetet som bedrivs på Tajgan, men 

att hästarna ändå gör det på något sätt och ofta. Den här funderingen kring vad det är som sker 

när djur bistår i behandlingsarbetet är inte unik för Birgitta på Tajgan. Temat i Forsling (2001) är 

just det som sker i mötet mellan flickan och hästen, och han beskriver det som obeskrivbart men 

ger olika situationer där djur får betydelse i behandlingsarbetet. Ett annat exempel kommer från 

Crawford och Pomerinke (2003). De använder ord som häpnadsväckande och otroligt när de 

lyfter fram fenomenet att djur kan öppna dörrar för fysiskt och psykiskt helande i terapeutiska 

möten med människor (Ibid.). Författarna skriver att det är som om vissa djur besatt ett 

sjättesinne när de kan avgöra en människas sinnestämning, och svara på den (Ibid.). 

 

Staren 

På Staren liksom på Tajgan utgör hästarna grunden i arbetet. Men bilden av behandlingsarbete 

skiljer sig åt mellan hemmen. Lotta och Maud berättar om en vardag som verkar präglas av vad 

som en svår balansgång mellan att stötta positiva processer och hindra destruktiva beteenden. 

Lotta berättar om en process, och återger en händelse som inträffat tidigare samma morgon. När 

hon återger det tjejen sagt förställer hon sin röst och väser fram orden – ”men han gör ju inte som 

man säger” och sina egna ord ” ja men alltså det kanske beror på att du utstrålar nån känsla” 

återges sakligt. Hästen berättar hon om med en röst som visar att det är synd om den, och 

beskriver den som om den blir jättenervös och känner av tjejens ilska. Lotta konstruerar en bild 

av tjejen som ganska osympatisk, och hästen konstrueras som något som far illa av tjejens 

beteende. Lottas förvrängning av tjejens röst kan förstås som ett slags ironiserande över tjejens 

beteende och Maud skrattar också åt vad Lotta säger, men situationen kan betraktas i skenet av 

vad Maud berättar: Tjejerna är väldigt lättmanipulerade och behöver ta sig igenom dessa 

processer. Samtidigt kan de vara ”fruktansvärt otrevliga” under dem, men personalen ska inte låta 

sig provoceras. Flickorna får mer plats än hästar i berättelserna från Staren. Hästarna på Staren 

beskrivs utifrån deras funktion i behandlingsarbetet. Starens tjejer ska sköta sina hästar oavsett 

hur dåligt de mår berättar Maud, och eftersom personalen är tydlig med det och konsekvent, så 

fungerar det. Denna hållning stöds av Anderson och Johansson (2004). De skriver att 

institutionsvård har visat sig fungera bättre när det finns ett tydligt uppdrag och när personalen är 

överens om hur hemmet skulle skötas och inte var i konflikt med varandra. (Ibid.). Vidare skriver 

författarna att behandling av ungdomar med svåra beteendeproblem har visat sig fungera bättre i 
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en terapeutisk miljö som kännetecknas av bestämd, men inte hård miljö där vägledning och 

kontroll i kombination med emotionellt stöd finns och det inte upplevs för påträngande för 

ungdomen (Ibid.). Forsling (2001) skriver att hästen fungerar som ett instrument för att inte 

personalens närmande ska te sig för påträngande för ungdomen. Det är för att hästen upplevs som 

ungdomens beskyddare (Ibid.).  

 

Stenen  

Hästverksamheten är separat från behandlingsarbetet på Stenen. Hästarna är en aktivitet som är 

obligatorisk men kravlös för tjejerna. När Petra berättar om behandlingsarbetet på Stenen 

framkommer att de använder sig av ART men ingen annan metod. När det gäller 

hästverksamheten utrycker inte Petra något syfte med den. Hästar beskrivs som om de behöver 

människans omsorg, och att de vill umgås med människor som sköter om dem. De människor 

som gör det ger hästar en slags kärlek som människor mår fysiskt och psykiskt bra av. Petra 

konstruerar i berättandet hästar som något människan behöver ta hand om, som om de behöver 

försvaras, och som om de inte kan försvara sig själva. Utifrån vad Petra berättar tolkar jag det 

som om Petra i första hand har en personlig relation till hästarna, och inte en professionell till 

exempel på det sätt Lotta och Maud på Staren berättar om, där hästar främst beskrivs som ett 

verktyg i arbetet. Jag tolkar det som om Petra har en personlig övertygelse om att det är bra för 

människor att vara med hästar och ser det som sin roll att förmedla denna övertygelse till tjejerna 

på Stenen. Det har hon även möjlighet att göra. Andersson och Johansson (2004) skriver att 

HVB-hem ofta själva formar den vård de bedriver. Det görs utifrån en mix av metoder och teorier 

vilket leder till att den blir svår att artikulera både externt och internt (Ibid.). Det är en bild som 

framträder i berättelserna från Stenen. Min tolkning baserar sig på hur Petra betonar ”jag” i sitt 

svar på min fråga om hur hon tänker att det är bra för tjejerna att vara med hästar. Petra svarar ” 

…lite som jag tänker är att lär man sig ta hand om ett djur – då lär man sig ta ansvar” Petra 

berättar därefter hur hon själv upplever det att ta en tur med hästen, vilket hon legitimerar sig 

genom att säga ” nu talar jag av egna erfarenheter i och med att jag har hästar privat”. Vad Petra 

berättar kan förstås i relation till att hästverksamheten är separerad från behandlingsarbetet på 

Stenen och den eventuella positiva erfarenhet tjejerna kan ha utav att tillbringa tid i stallet där är 

som en bonus mer än en förväntad utveckling.  

 

Människor mår bra av att vara med djur 

Syftet med att få tjejerna att umgås med hästar säger Petra på Stenen är att hästar vill vara med 

människor som sköter om dem, och då ger de en slags kärlek som människor mår fysiskt och 

psykiskt bra av. Petra berättar hur hon får en varm känsla i kroppen och sinnet rensas från 

negativa tankar. Hon framhåller även natur och det fysiska arbetet i stallet som hälsosamt. Lotta 

och Maud berättar hur tjejer med allvarliga självskadebeteenden via hästar och hästverksamheten 

öppnar upp för relationer och håller upp i sina självskadebeteenden. Det verksamma, berättar de, 

är bland annat adrenalinkickar från spänningen av att rida. De beskriver också naturen på Staren 

som hälsobringade, och att det i ridandet finns ett otroligt läkande. Lotta och Maud berättar att 

stallmiljön tvingar tjejerna att ha relationer eftersom man inte kan vara autonom i ett stall. Även 

Birgitta på Tajgan berättar hur tjejerna lär sig samarbeta och anpassa sig till andra människor i 

stallmiljön. Detta stöds av Norling (2002) som skriver att de aktiviteter som ger störst effekt på 

välbefinnande är naturbaserade. Djur och natur påverkar människans livskvalitet, psykiska och 
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fysiska hälsa och förmåga att hantera vardagsstress
23

 skriver Norling (Ibid.). Bäst är aktiviteter 

som samtidigt kan tillfredsställa viktiga psykiska, sociala och fysiska behov (ibid.). I alla tre 

intervjuer kommer det upp att hästar är bra eftersom de endast förstår och svarar på det 

människan utrycker och inte vad den menar. Det tvingar tjejer som vill rida att lära sig att anpassa 

sig berättar Birgitta på Tajgan och säger att hästar ofta får tjejerna att träna på precis det som de 

behöver. Norling (2002) skriver att djur kan betraktas som naturliga terapeuter eftersom de inte är 

värderande i mötet med människor, de kan lyssna, stötta, kan visa empati och är bra på att avläsa 

och signalera kroppsspråk (Ibid.). Att djur kan vara en tillgång i behandlingsarbete stöds även av 

Pia Augustsson som är skötare inom socialpsykiatrin i Markaryds kommun. Där används en hund 

som specialtränats i bemötande. Augustsson beskriver hunden som om den anpassar sig efter 

brukarnas behov, ger kroppslig ömhet, samarbetar lika tjänstvilligt med alla, och ger utan att 

kräva något tillbaka. Hunden bryter isolering och negativa tankar, skapar sysselsättning och 

sprider en trevlig atmosfär omkring sig (Augustsson, 2007). De positiva effekter djur kan ha på 

människors hälsa skiljer sig individer emellan. En människa som inte är intresserad av djur, är 

allergisk eller rädd för djur kan inte antas svara positivt på terapi som involverar djur. På 

behandlingshemmen där behandlingsarbetet utgår från hästar, Staren och Tajgan är det en 

förutsättning att en tjej ska bli inskriven att hon aktivt valt att komma dit. Även Forsling hade det 

aktiva valet som kriterium för att tjejerna skulle få komma till Stall Frossarbo (Forsling, 2001). 

 

Målgruppen får social kompetens via hästverksamheten  

Behandlingshemmen som ingår i studien är HVB-hem som tar emot tjejer mellan 12 och 21 år. 

Syftet med att endast tjejer tas emot diskuteras inte i intervjuerna. Lotta berättar att Stenen 

tidigare tagit emot både killar och tjejer men nu endast tjejer och det tycker hon är bra. Detta kan 

förstås i relation till Forsling (2001) som skriver att flickors problematik avsevärt skiljer sig från 

killars och att de riskerar fara illa på institutioner för båda könen. Där kan de utsättas för 

övergrepp och tenderar att fokusera på killarnas problem istället för sina egna. Deras beteende 

jämförs även med killars viket gör att de inte blir sedda (Forsling, 2001; se även Runquist, 1997; 

Anderson & Johansson 2004). Personalen berättar om tjejer som har det svårt. Birgitta på Tajgan 

berättar att tjejerna inte kan gå i vanlig skola eftersom de inte ”kan hålla ihop sig på dagarna”. 

Starens tjejer har suttit inlåsta och svårt neddrogade för att inte kunna ta livet av sig innan de 

kommer till Staren och Petra berättar om tjejer som har svårt att kontrollera sin ilska och måste 

utvisas ur stallet. Andersson och Johansson (2004) skriver också att ungdomar med psykosociala 

problem och på behandlingshem generellt är starkt problemlastade. För dessa ungdomar kan 

institutionsmiljön snarast betraktas som en livsmiljö då stora delar av ungdomarnas uppväxt 

spenderas på olika institutioner. Det blir personalens ansvar att se till ungdomarnas behov av 

kompetenser som kan användas i livet efter behandlingstiden (Ibid.). Det är ett ansvar som 

samtliga behandlingshem som ingår i studien tar upp som om de arbetar aktivt för att ta. De 

berättar att tjejerna lär sig sköta hästar vilket medför att de får en social kompetens som kan 

användas efter utskrivning. Maud berättar om tjejerna på Staren att de levt så länge på institution 

att det är svårt att ge dem de sociala kompetenser de skulle behöva, men istället får de 

hästkompetens vilket tjejerna kan ha stor nytta av enligt Maud. Även Petra och Birgitta tar upp 

hästar som en kompetens att använda sig av i livet efter behandlingstiden.  
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 Det som kallas coping (Norling, 2002).  
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Förtjänster med hästar i behandlingsarbete 

På Tajgan och Staren men inte på Stenen är hästverksamheten grunden i ett miljöterapeutiskt 

behandlingsarbete. På båda hemmen ansvarar tjejerna för en egen häst och via den beskriver 

personalen hur processer sätts igång och med dem arbetar personalen. Maud och Lotta berättar 

hur de lär tjejerna att sörja för sina egna grundläggande behov av mat, vila sömn och fysisk 

motion via hästarna och Maud säger att de egentligen arbetar med relationer. Birgitta på Tajgan 

säger att personalen arbetar med tjejerna via hästen och att anknytningen till den är avgörande för 

hela behandlingsarbetet. På Tajgan och Staren berättar personalen att tjejerna till en början 

upplever personalen som hotfull och att de väljer att hellre umgås med hästarna. Att djur kan vara 

till hjälp i relationsbyggande mellan terapeut och klient stöds av Levinsons forskning som visar 

att djur kan fungera som isbrytare mellan terapeut och klient i en inledande fas i behandlingen 

(Beck & Katcher, 1996). Det finns flera studier som hävdar djurs möjlighet att verka som socialt 

smörjmedel med förmåga att skapa kontakt mellan människor skriver Norling (2002). Birgitta 

berättar att när en tjej börjat tycka om sin häst och vill ta hand om den öppnar hon sig för en 

relation med personalen som är hästkunnig. Även på Stall Frossarbo bedrevs hästverksamhet och 

behandlingsarbete parallellt och tjejerna ansvar för en egen häst (Forsling, 2001). Forsling som är 

psykolog skriver att det finns två processer en terapeut måste hantera i all form terapi. Den ena är 

att bygga upp förtroende och tillit mellan terapeut och klient. Den andra är att få klienten att 

tycka om, och att ta hand om sig själv. Forsling skriver att de ungdomar han behandlat haft 

erfarenhet av att bli svikna igen och igen vilket medför att de inte vågar öppna sig för relationer 

och en förhoppning om att kunna bli hjälpta. När personalen försöker komma dem nära vill de 

helst rymma från risken att bli svikna igen skriver Forsling (2007). I den situationen finns det 

särskilda förtjänster med att involvera hästar enligt Forsling. Hästen fungerar som en trygghet 

och en slags beskyddare för ungdomarna så om terapeutens närmanden upplevs alltför 

påträngande så stannar de ändå kvar på institutionen eftersom hästen finns där (Ibid.). Forsling 

skriver även att han upplever det som om ungdomarna via hästen börjar uppskatta sitt eget värde 

(Ibid.). Detta skulle kunna förstås i relation av vad Birgitta berättar om att tjejerna identifierar sig 

med hästarna och lägger in sina egna känslor hos dem. Om det Forsling skriver stämmer skulle 

det betyda att när tjejerna tar hand om sina hästar väl, och identifierar sig med hästarna så tar de 

samtidigt hand om sig själva på ett sätt. Samma sak när de tycker om sina hästar och identifierar 

sig med dem så kan de tycka om sig själva via det. Det är även snarlikt vad Lotta och Maud på 

Staren kallar för pedagogiskt knep, när de säger att personalen lär tjejerna om hästarnas behov 

men att de hela tiden syftar på tjejernas. 

 

Behandlingsutbildning och hästerfarenhet 

Personalen på behandlingshemmen hade både erfarenhet av hästar och utbildning i 

behandlingsarbete. Birgitta beskriver det som en nödvändighet eftersom behandlingsarbetet sker 

via hästarna. Lotta och Maud på Staren angav ingen anledning. Det gjorde inte heller Petra, men 

hon tyckte det var skönt att all personal hade det. Behandlingshemmen uppfyller IRTs kriterium 

för adekvat behandlingsarbete med hästar i och med detta (IRT, 2007). Forsling (2001) skriver att 

ett behandlingsarbete med hästar måste ske enligt en plan med ett terapeutiskt syfte och att det 

inte räcker med att rida för nöjes skull. Det är även kriteriet för EAT-certifierade terapeuter som 

beskrivs av Delta society (deltasociety, 2007). I mötet med andra människor finns alltid ett 

självreglerande och korrigerande inslag eftersom vi anpassar oss utifrån vad den sociala 

situationen kräver (Berger & Luckmann, 1979). Med djur slipper vi detta vilket kan vara en 
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anledning till att djur kan fungera som isbrytare mellan klient och terapeut i ett inledande skede 

av terapin (Beck & Katcher, 1996). Vi kan känna oss fria att vara barn tillsammans med djur 

(Cusack, 1988) men det finns en liten risk att vi börjar hantera omvärlden på ett barns vis om 

människan uteslutande umgås med djur (Ibid.). Det kan vara en av anledningarna till att det måste 

finnas en plan och ett syfte med terapin som Forsling (2001) skriver.  

 

Personalens entusiasm smittar av sig till tjejerna 

Både Birgitta på Tajgan och Petra på Stenen berättar hur personalens entusiasm inför hästar och 

verksamheten smittar av sig till tjejerna. Petra berättar att alla tjejer som kommit till Stenen velat 

vara med i verksamheten i stallet. Birgitta berättar att skillnaden mellan behandlingsarbetet på 

Tajgan och andra behandlingshem hon arbetat på som inte involverat hästar, består i att 

personalen upplever verksamheten meningsfull. Att det kan vara viktigt att personalen har 

gemensamma kunskaper och intressen stöds av Sallnäs (2000) vars forskning visar att det är 

personalens handlande och tänkande som är kärnan i vården på svenska behandlingshem. För att 

vården ska fungera är det viktigt att personalen är enig om hur den ska bedrivas, och vilka normer 

som råder på institutionen (Ibid.).  

 

6. DISKUSSION  

Syftet med studien har varit att studera innebörder av hästar för personal på behandlingshem där 

hästar använd i behandlingsarbete. I följande kapitel diskuteras hur behandlingsarbete kan förstås 

utifrån berättelserna, med ett särskilt avsnitt med en diskussion om hästar och andra djurs roll 

inom socialt arbete 

 

6.1 Metod  

Jag hade inga konkreta frågor förberedda inför intervjuerna men uttryckte en önskan om fokus på 

hästar. Intervjusamtalen fick löpa fritt i syfte att fånga personalens sociala verklighet och deras 

konstruktioner av hästar. Jag kände mig lite oprofessionell inför mina intervjupersoner på grund 

av det. Jag var rädd för att de skulle tycka jag var dåligt förberedd. Jag vet inte om de upplevde 

mig så, men jag tror studiens syfte kan ha tett sig oklart för personalen. Det tror jag även kan ha 

påverkat intervjupersonernas känsla av bekvämlighet negativt i ett inledande skede av intervjun 

eftersom de fick ta stort ansvar för att det berättade. Genom att uppmuntra till berättande och 

bekräfta intervjupersonerna under berättandet försökte jag kompensera detta. Fri från 

intervjuguide öppnades möjligheten att låta min energi användas till att lyssna, vara lyhörd, ställa 

motfrågor och följdfrågor istället. Det påverkade kommunikationen positivt tror jag.  

   Kanske upplevde intervjupersonerna att det var konstigt att jag frågade efter fokus på hästar 

trots att jag var okunnig om dem. Jag upptäckte under analysarbetet att när personalen talade om 

ridsport eller ämnen som kräver hästkunskaper för att förstå, ledde jag snabbt över samtalen 

andra ämnen. Det är ett exempel på hur jag påverkat berättelserna för att de ska passa mig. En 

positiv konsekvens av min okunskap kring hästar var att frågor kunde ställas om sådant 

personalen uttryckte som självklart. Däremot kan okunnigheten om hästar ha gjort att jag missat 

relevant information som belyst berättelserna ur fler aspekter. Min hästkunskap växte dock efter 
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varje intervju vilket antagligen påverkade min tolkning av personalens berättelser. Kanske kan 

man säga att berättelserna har påverkat varandra under processen. 

   Med berättelsen som verktyg och ett betraktande av berättelser utifrån socialkonstruktionistiskt 

perspektiv är hela intervjusituationen intressant i förståelsen för det som berättas. Det är inte 

möjligt att ta upp alla aspekter som kan påverka intervjusituationen men det som väljs ut under 

analysarbetet har trängt undan annan information. Särskilt undanträngt i den här studien är 

samtalens syntaxiska och semantiska uppbyggnad. De har fått stiga åt sidan och istället har 

personalens behandlingsarbete fått framträda eftersom uppsatsen ingår inom ämnesområdet 

socialt arbete.  

   Urvalet är kvinnor, de arbetar på HVB-hem för tjejer och jag är kvinna. Det kan ha påverkat 

resultatet i studien på andra frågor kanske ställts om män varit inblandade i kedjan. Vad som även 

kan ha påverkat är att jag inte kunnat nå behandlingshem utan hemsidor sökbara via sökmotorer 

på internet som Google, Eniro, Hitta.se och MSNsearch. Det kan ha begränsat möjligheten till att 

erhålla relevant material till studien. 

 

6.2 Resultat 

Det verkar som om sättet personalen beskriver hästar är relaterat till sättet hästarna involveras 

eller behövs i det vardagliga behandlingsarbetet. På Tajgan beskrivs hästar som viktiga för 

anknytning och för att lära tjejen att samarbeta. Men utifrån vad Birgitta berättar ter det sig som 

om det är personalen som driver arbetet framåt. Hästar och flickor beskrivs i passiva ordalag. 

Tjejen i berättelsen om hur en tjej inte knöt an till hästen som personalen valt åt henne tillskrivs 

till exempel inte någon betydelse för att hon slutligen knöt an till en häst på Tajgan. Detta trots att 

Birgitta berättar att tjejen tjatat om en mindre häst. Birgitta beskriver även hur hästar också kan 

ha betydelse i behandlingsarbetet och beskrivs då med egenskaper som aktörer (hästar kan se till 

att tjejerna åker av exempelvis), men i anslutning till detta säger Birgitta att det är fantastiskt och 

märkligt att de kan detta. Min tolkning är att det är viktigt för Birgitta att personalen driver 

arbetet framåt. På Staren berättar inte Lotta och Maud mycket om hästar, istället handlar 

berättelserna om de processer flickorna behöver ta sig igenom för att hålla upp i sina 

skadebeteenden. Hästar beskrivs utifrån de funktioner de fyller under arbetet i dessa processer. 

Petra på Stenen berättar om hästar som något som behöver människans omsorg och beskydd. De 

som tar väl hand om hästar blir belönade i form av en slags kärlek hästar ger dem som sköter dem 

väl. På Stenen finns hästar som en obligatorisk men kravlös aktivitet separerad från 

behandlingsarbetet som bedrivs. Tjejerna är i regel i stallet två kvällar i veckan, och då ska 

personalen hinna locka tjejerna att bli intresserade av hästar, lära dem hästkunskaper och se till 

att hästarna inte far illa av när tjejerna riktar känslor mot dem. Kanske Petras konstruktioner av 

hästar kan förstås som det hon förmedlar till flickorna för att hästverksamheten ska fungera under 

de förutsättningar som råder i stallet. 

 

6.2 Behandlingsarbete med hästar   

Behandlingshem kan bedrivas i privat regi eller offentlig men oavsett huvudman är det oftast 

kommunen står för placeringskostnaderna. Resursernas fördelning bestäms politiskt och 

politikerna behöver fakta som legitimerar deras beslut. Forskningen inom ämnesområdet 

antrozoologi har haft problem med vad som kallas bristande vetenskaplighet då en stor del av 
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forskningen varit anekdotisk information och fallstudier. Detta beror kanske på misstron mot det 

berättade som präglat modern samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning sedan slutet av 

1800-talet. Detta kanske fortfarande präglar synen på hästar inom behandlingsarbete på de tre 

behandlingshemmen i denna studie. Det är möjligt att ett paradigmskifte är på väg. En indikation 

på det skulle kunna vara att Sven Forsling i SiS-rapport 2001:2 inte nämner begreppet AAT och 

tvekar inför att använda begreppet parallellprocess i ett sammanhang där djur ingår (Forsling, 

2001). Forsling pensionerades 1999. Däremot skriver Forsling 2007 om hur han redan på 60-talet 

beskrev en AAT-baserad terapi under ett forskningsseminarium i USA (Forsling, 2007). Att 

Forsling 2007 använder sig av begreppet AAT skulle kunna indikera att AAT vunnit legitimitet i 

Sverige inom det sociala arbetets fält efter 2001 när Forsling inte använde begreppet. Det skulle 

även kunna vara så att Forsling efter sin pension känner sig friare att använda begrepp han 

tvekade inför som representant för behandlingshemmet, som chefspsykolog för SiS eller i sin 

argumentation för att legitimera sin idé med hästar i behandlingsarbete för omvärlden.  

    

6.3 Resultatets relevans för socialt arbete och förslag till vidare forskning 

Det finns djur på svenska behandlingshem. Om djuren finns där lär de fylla en funktion och har 

betydelse för socialt arbete och är därför viktiga att studera. Hur vanligt fenomenet är har inte 

denna studie forskat i och en kartläggning skulle vara intressant. Forskning hävdar ekonomiska 

och sociala fördelar med att involvera djuren i vård och bland annat inom äldrevården har man 

börjat ta fasta på detta. Föreliggande studie avgränsas till hästverksamhet. Andra 

behandlingsverksamheter med djur faller utanför studiens ramar. Mitt förslag till vidare forskning 

är att kartlägga hur vanligt det är med djur på behandlingshem i Sverige, och forska i djurs 

betydelser på behandlingshem ur fler perspektiv.  
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      Bilaga 1. 

     

 

Hej! 

 

Jag skriver en c-uppsats om djur i behandlingsarbete med hästinriktning. Syftet är att öka 

kunskapen om hur djur betraktas inom socialt arbete t.ex. på behandlingshem. Djur är ett vanligt 

förekommande inslag på behandlingshem både historiskt sett och i nu. Det finns litteratur om 

positiva effekter av att använda djur inom behandling, men det här arbetet fokuserar på hur den 

som arbetar med djur inom behandlingsarbete ser på djuren.  

 

Uppsatsen ska heta: Berättelser om hästar på behandlingshem. 

 

Samtalsintervjun beräknas ta en timme och kommer att spelas in och göras om till text av mig. 

Därefter kommer ljudfilen förstöras. Den transkriberade texten kommer inte innehålla namn eller 

andra avslöjande information som går att härleda till dig eller någon av de andra är med i studien. 

Intervjun kan avbrytas när som helst om du skulle önska det. 

 

Uppsatsen ska vara klar den 15 januari 2007 och är en del av min utbildning till socionom med 

inriktning mot socialpedagogik på Socialhögskolan i Stockholm (SP7). Till våren kommer den 

finnas tillgänglig på internet för alla som vill läsa den. Jag hoppas på att bidra till ökad kunskap 

om djur i behandlingsarbete. 

 

Skulle någon av er som arbetar på XX vilja vara med i den här studien? Samtalsintervjun är 

planerad att ta en timme ungefär och kan ske där det går bra för er, men för min egen del kommer 

jag gärna ut till XX.  

 

Ring mig på mobilen: 

 

Vänliga hälsningar 

Anne Vilemsons 
 
 
 


