
1 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästens betydelse för blivande ridterapeuter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Håkan Jönson 

En len mule i vardagen – 

Av Ida Runge 

 

Magisteruppsats i socialt arbete 15 hp 

Socialhögskolan i Lund 

Höstterminen 2011 

 

 

Ht-11 



2 
 

Abstract 
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Title: The significance of horses for future riding therapists 

Supervisor: Håkan Jönson 

Assessor: Katarina Jacobsson och Torbjörn Hjort 

The aim of this study was to examine how significant future riding therapists' interaction with 

horses is for how they come to view the importance of the horse in social adaptive work. The 

data consisted of 25 riding therapy students' essays, in which they had been instructed to 

describe the horse's importance to themselves from a social, emotional and physical 

perspective. The data has been interpreted using narrative analysis. Special emphasis was put 

on the way identities are constructed, and on adopting a life-course perspective. The analysis 

shows that the informants experience that horses are of great importance to their lives. 

Moreover, the informants' experience with horses is very positive in general, and horses are a 

well-integrated part of their lives that impacts their self perception and identity. Differences 

were noted in how the informants relate to the horse and its importance from a life-course 

perspective. The study demonstrated that the horse is significant both for the students well-

being and mental health, social relations and perceived sense of meaning. 

Keyword: Equine-assisted-social work, narrative, identity, life-course perspective, riding 

therapists 

  



3 
 

 

Förord 

Till alla ni som på olika sätt har bidragit eller understött denna uppsats tillblivande vill jag 

rikta mitt varmaste tack.  

Tack Håkan för god handledning, intressanta diskussioner och för att du introducerade de för 

mig nya spännande teorier. Tack alla studenter som välvilligt delade med sig av berättelser 

och uppgifter. Tack mamma för språkgranskningen. Tack Jesper för all avlastning och 

uppbackning. Det hade inte gått utan dig. Tack Lukas och Klara för att ni ibland kommer och 

avbryter mig och ser till att jag tar pauser. Tack Miramis för alla härliga stunder, som har 

bidragit till mitt intresse för området. Tack också till alla kollegor, vänner och släktingar som 

på olika sätt har gett plats och uppmuntrat mig i skrivandet av denna uppsats.  

Björnstorp i januari 2012, 

Ida Runge 

  



4 
 

 

Innehållsförteckning 

 

Abstract ................................................................................................................................................... 2 

Förord ...................................................................................................................................................... 3 

Innehållsförteckning ................................................................................................................................ 4 

Problemformulering ................................................................................................................................ 7 

Syfte ........................................................................................................................................................ 8 

Orientering om kunskapsläget ................................................................................................................. 8 

Relationen mellan häst och människa ................................................................................................. 8 

Ridterapi .............................................................................................................................................. 9 

Begrepp inom området för ridterapi .................................................................................................. 10 

Ridterapi internationellt ..................................................................................................................... 11 

Ridterapi i Sverige ............................................................................................................................. 12 

Forskning inom hästunderstött socialt arbete .................................................................................... 12 

Teori ...................................................................................................................................................... 13 

Narrativ teori ..................................................................................................................................... 14 

Identitetskonstruktion ........................................................................................................................ 16 

Livsloppsperspektiv........................................................................................................................... 17 

Metod .................................................................................................................................................... 18 

Empiriskt material ............................................................................................................................. 18 

Tillförlitlighet .................................................................................................................................... 19 

Forskarens roll ................................................................................................................................... 20 

Etiska överväganden och urval .......................................................................................................... 20 

Urval .................................................................................................................................................. 21 

Tillvägagångssätt i analysarbetet ....................................................................................................... 21 

Analys .................................................................................................................................................... 24 

Uppväxten ......................................................................................................................................... 24 

Att vara en hästflicka ..................................................................................................................... 24 

Hästen som flexibelt stöd .............................................................................................................. 26 

Umgänge i hästmiljön ................................................................................................................... 27 

Hästen – den fasta punkten ............................................................................................................ 29 

Vuxenliv ............................................................................................................................................ 31 



5 
 

Hästflickans utveckling till en robust vuxen kvinna ..................................................................... 31 

Hästen som andrum ....................................................................................................................... 32 

Jämlika relationer och fördjupad kommunikation ......................................................................... 34 

Aldrig ensam – alltid behövd ........................................................................................................ 36 

Tankar om framtida ålderdom ........................................................................................................... 37 

Sammanfattning av analysen ................................................................................................................. 38 

Diskussion ............................................................................................................................................. 39 

Litteraturförteckning ............................................................................................................................. 40 

 

 

  



6 
 

Introduktion 

Det är en ganska ny företeelse att hästar medverkar i socialt förändringsarbete. En välgrundad 

fråga är vad hästar kan ha för resurser som kan påverka människans mående på ett positivt 

sätt. Självklart har hästar inte förmåga att leda ett socialt förändringsarbete på det sätt som i 

generell mening anses vara socialt arbete på det sätt som utbildade socialarbetare gör. Trots 

hästens uppenbara bristande i kunskaper om människans eventuella oförmågor, resurser och 

målsättningar verkar det som om den i vissa fall kan bidra med något som kan vara mycket 

värdefullt för en människa i en utsatt situation. Vad detta ”något” är har visat sig svårt att 

klarlägga i generell mening. 

 Ingemar Norling (2001) visade i en stor undersökning om relationen mellan 

psykisk hälsa (framförallt ohälsa) och de aktiviteter, miljöer och livsstilar som finns inom 

området rekreation – fritid – kultur, att umgänge med djur har en extremt bred kapacitet att ge 

både psykisk, social och fysisk stimulans. Speciellt framhölls djurs förmåga att ge oreserverat 

socialt stöd, vilket i en hel del situationer fungerar bättre än människors stöd. För barn, 

ungdomar och vuxna med en som har svårigheter i att skapa relationer till andra, kan djur få 

en stor och ibland avgörande betydelse (ibid). Djuret har en oförmåga att se bortom stunden, 

att bara förhålla sig till det som sker här-och-nu, att inte bry sig om personens historia, framtid 

eller utseende och att inte ha några ambitioner med människan. I många fall kan detta verka 

förlösande och därigenom understödja ett socialt eller psykiskt förändringsarbete.  

Det har dock visat sig svårt att med kvantitativa metoder kartlägga de viktiga 

inslagen i relationen mellan djur och människa. I en internationell forskningsöversikt 

kommenterar Gunilla Silfverberg (2011:28) kunskapsläget avseende hästens och hundens 

betydelse och funktion för människors hälsa och välbefinnande med orden ”de vetenskapliga 

landvinningarna är mycket få” (ibid).  

Hästen intar en särställning bland de djur som används i djurunderstött 

förändringsarbete, eftersom den både kan användas som umgängesdjur och som riddjur.  Den 

dominerande behandlingsformen inom hästunderstött förändringsarbete är ridsjukgymnastik. I 

ridsjukgymnastik används hästen tredimensionella rörelsemönster i skritt, som i hög grad 

liknar människans gångmönster, för att träna balans och motorik och för att öka 

kroppsmedvetenhet (Håkanson 2008, Silfverberg och Tillberg 2008. Silfverberg 2011). 

Hästunderstött socialt behandlingsarbete förekommer, men har inte utvärderats i större skala 

(Silfverberg 2011). För svenska förhållanden finns det ännu ingen etablerad metod i 

hästunderstött socialt arbete, även om lokala metoder förekommer.  
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Hästunderstött socialt förändringsarbete bedrivs av en ridterapeut som har en 

grundprofession inom ett socialt yrke samt en påbyggnadsutbildning i ridterapi. I takt med att 

intresset för hästunderstött förändringsarbete ökar finns det i Sverige sedan 2005 utbildningar 

i ridterapi på universitetsnivå. På dessa utbildningar förutsätts att studenterna har egen 

hästerfarenhet, eftersom detta inte kan erbjudas i tillräcklig omfattning inom ramen för 

kursen. Ett gott hästmannaskap med en stabil och trygg relation mellan häst och ridterapeut är 

en förutsättning för att ridterapeuten ska kunna erbjuda en säker intervention. Det finns flera 

olika definitioner på vad hästmannaskap innebär. Sven Forsström (2005) menar att det är en 

filosofi som bygger på respekt för hästen som individ. Det innebär att man lär sig förstå 

hästens signaler och anpassar sina svar genom att imitera hästens beteende samt att man aldrig 

utövar våld mot hästen (ibid).  

Ett av de viktigaste redskapen i socialt arbete är socialarbetaren själv, men i 

utbildningar i socialt arbete är det ovanligt att man, som i ridterapeututbildningen, förväntar 

att studenterna har egna erfarenheter av effekten av behandlingsmetoden. Det är närmast en 

regel utan undantag att den blivande ridterapeuten har omfattande egna upplevelser och 

erfarenheter av hästar. Det har dock inte undersökts hur dessa erfarenheter påverkar arbetet. 

 I min uppgift som lärare på en högskoleutbildning i ridterapi fick jag tillgång till 

ett antal berättelser, där studenterna relativt fritt associerat kring hästens betydelse för dem ur 

ett socialt, emotionellt och fysiskt perspektiv. Påtagligt i flera berättelser var att hästarna hade 

haft mycket stor betydelse i studenternas egna liv, i flera fall så omfattande att studenterna 

uppfattade att hästarna hade påverkat deras egen identitet.  

Problemformulering  

Hästunderstött socialt arbete har en svag vetenskaplig förankring samtidigt som det finns ett 

stort intresse för att använda hästunderstödda metoder och dessutom högskoleutbildningar 

inom området. Det vetenskapliga fältet befinner sig i ett förparadigmatiskt stadium, vilket jag 

återkommer till. Till skillnad från andra utbildningar i socialt förändringsarbete möter man 

inte fältet för första gången i utbildningssammanhanget. Det är en regel, till och med en 

förutsättning att studenterna har egna erfarenheter av hästar.  

Bristen på etablerade metoder inom området, i kombination med att 

ridterapeuterna har egna erfarenheter av hästar leder troligen till att erfarenheterna får stor 

betydelse för ridterapeuternas antaganden om hur hästar kan vara resurser i socialt arbete. Att 

problematisera detta är intressant eftersom ridterapeutens egna erfarenheter av hästens 

betydelse sannolikt får stort genomslag i en växande modell för socialt arbete.  
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Denna studie undersöker således blivande ridterapeuters upplevelser av 

samvaron med hästar och deras antaganden om hästars betydelse i det sociala arbetet. Detta 

har mig veterligen inte tidigare undersökts. Dessa antaganden antas inverka på studenternas 

utövande av hästunderstött förändringsarbete, men den frågan kan inte besvaras i denna 

studie, utan återstår att undersökas.  

Syfte 

Syftet är att belysa betydelsen av blivande ridterapeuters samvaro med hästar som grund för 

deras antaganden om hästens betydelse för identitetsutveckling, välbefinnande och psykisk 

hälsa, sociala relationer och upplevelse av mening.  

Frågeställningarna är: 

Hur upplever studenterna hästens betydelse för deras identitet under olika livsfaser? 

Hur upplever studenterna hästens betydelse för deras välbefinnande och psykisk hälsa?  

Hur upplever studenterna att hästen och hästens miljö har betydelse för deras sociala 

relationer? 

Hur upplever studenterna att hästen har betydelse för deras upplevelse av mening?  

Orientering om kunskapsläget  

I det här avsnittet redogör jag för kunskapsläget om ridterapi. Relationen mellan häst och 

människa berörs och därefter förtydligar jag vad ridterapi innebär. Olika begrepp som 

existerar inom området för ridterapi förklaras, sedan redogör jag för ridterapi internationellt 

och i Sverige. Slutligen gör jag ett urval av forskning inom området för hästunderstött socialt 

arbete.  

Relationen mellan häst och människa 

Ett tema som tycks återkomma i beskrivningar av hästar är att de genom tusentals år haft stor 

betydelse för människan, som dragdjur, som stridsredskap, som symbol för potens och 

vitalitet och som vän (von Arbin 1994, Irwin 2001, Hvid 2004, Bornemark och Ekström von 

Essen 2010). Det akademiska studiet av relationen mellan häst och människa beskrivs av 

Bornemark och Ekström von Essen (2010) som nytt och befinner sig i vad man kan kalla för 

ett förparadigmatiskt stadium. En mångfald av teorier och metoder, de flesta förankrade i en 

naturvetenskaplig kunskapstradition, används och det finns ingen konsensus om hur dessa 
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skall värderas. Interaktion mellan häst och människa är komplex och kan sällan förklaras 

genom evidensbaserade resultat. För att förstå varför en häst beter sig annorlunda idag jämfört 

med igår, måste vi tolka. Här kan en humanistisk vetenskapstradition ge viktiga bidrag 

eftersom de är just tolkande till sin natur (ibid).  

Ridterapi 

Hästar har under det senaste århundradet fått en roll i rehabilitering av människor, i det som 

populärt kallas för ridterapi. Det finns stor spridning i vad ridterapi kan innebära, som beror 

på det tvärvetenskapliga fält som området spänner över. Fältet sträcker sig från arbetsterapi – 

sjukgymnastik – psykoterapi – psykiatri – pedagogik - socialt arbete – coaching. Att skapa en 

enhetlig bild av ett mångfacetterat fält som inbegriper flera olika kunskapstraditioner är inte 

enkelt och kompliceras ytterligare av att området inte är beforskat i så stor utsträckning, inga 

stora undersökningar finns. Det försvårar förståelsen för vad ridterapi är.  

Skillnaden mellan ridterapi och traditionell ridning ligger framförallt i målsättningen med 

arbetet. Målet i traditionell ridning innebär ofta utvecklande av ridkonst för att få framgång 

inom ridsport. Ridterapi, å andra sidan, använder medvetet strategier inom traditionell ridning 

för att nå helt andra mål. Inom hästunderstött socialt arbete kan det handla om att man tränar 

sig i att vara tydlig på ett väldigt bokstavligt sätt. Det kan också handla om att träna att följa 

instruktioner, ta motgångar och möta dem på ett konstruktivt sätt. Det kan också handla om att 

träna korttidsminnet genom att rida en enkel bana. I vissa fall kan ridterapi användas för att 

bryta negativa spiraler och angripa ett problem från ett nytt håll. Ridterapi kan också fungera 

som ett hjälpmedel för att bygga en relation.  

Begreppet ridterapi behöver definieras eftersom ordet enbart syftar till ridning 

och har därför fått flera komplement där hästunderstödd terapi (HUT) är ett av de vanligare i 

Sverige.  Det handlar om att man använder hästar och hästens miljö som ett komplement till 

traditionell behandling (von Arbin 1994, Hvid 2004, Andersson 2010) .   

Att definiera begreppet komplementär metod är inte helt enkelt, men Englund 

(2004) gör ett försök.  Hon talar om komplementära metoder som metoder som avser att 

komplettera konventionell behandling. Hennes utgångspunkt är att läkande och helande 

processer startar inifrån. När man ger sig hän och går upp i en intresseväckande aktivitet kan 

fysiskt och psykiskt obehag träda åt sidan. En upplevelse av flow
1
 eller bara att ha roligt ger 

                                                           
1
 En aktivitet som karaktäriseras av totalt engagemang av alla sinnen ger en upplevelse av flow. 

Flowupplevelsen eller helt enkelt att ha roligt innebär att glömma bort sig själv och tiden som går och ger en 
känsla av välbefinnande (Englund 2004). 
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avledning från negativa tankar och smärta. Enligt psykoanalytisk teori har 

symboliseringsförmågan stor betydelse för individens hälsoutveckling. Genom att fokusera på 

upplevelser via kropp och sinnen och utforska sambanden mellan olika känslor utvecklas 

symboliseringsförmågan. Upplevelser, tankar och känslor får genom att gestaltas en struktur 

och kan därför lättare verbaliseras(ibid). Ridterapi kan enligt min mening kategoriseras under 

dessa komplementära metoder.  

Hästen påverkar människan kognitivt och emotionellt bland annat genom sina 

rörelser och sitt beteende. Metoden kan betraktas som holistisk eftersom hästen inverkar på 

människan i flera avseenden samtidigt (socialt, fysiskt, emotionellt). Ridterapin kan därför 

utföras av olika människovårdande professioner, men avsikterna med och utförandet av 

förändringsarbetet har stor variation, beroende på behandlarens grundprofession (von Arbin, 

1994). Den mest utbredda formen av ridterapi finns inom området för sjukgymnastik och det 

är också inom detta område som de flesta vetenskapliga studier är gjorda. Det finns idag 

evidens för att ridterapi har en positiv inverkan på bålstabilitet hos personer med Cerebral 

Pares (von Arbin 1994). Men i allmänhet är de vetenskapliga studier som finns för små för att 

kunna ge vetenskaplig legitimitet. Internationellt finns det något hundratal studier som 

undersökt interaktionen mellan djur och människa med tillräcklig validitet för att ge evidens 

menar Kerstin Uvnäs Moberg
2
 och får stöd av Silfverberg (2011) .  

I denna studie har jag valt att använda begreppet ridterapi i vid mening då jag 

benämner fältet som helhet, och därigenom inkluderar både ridning, avsuttna övningar med 

hästen
3
 och övningar i hästens miljö

4
. I sammanhang som mer specifikt handlar om 

hästunderstött socialt arbete, använder jag i stället detta begrepp.  

Begrepp inom området för ridterapi 

Inom området för ridterapi råder en viss begreppsförvirring. Det kan bero på att det i viss mån 

inte är helt kartlagt under vilka omständigheter hästen inverkar på människan. Några 

internationella begrepp har etablerats i organisationen Federation of Riding for Disabled 

International (FRDI) och används allmänt: Equine Assisted Therapy (EAT), är ett 

förändringsarbete som leds av en person med terapeutisk profession och innebär att man 

arbetar mot uppsatta mål genom metod och genomtänkta övningar. Det blir ett 

                                                                                                                                                                                     
 
2
 Föreläsning på Malmö Högskola 101117 

3
 Avsuttna övningar avser ett aktivt arbetande med hästen från marken, t ex ledövningar, frihetsdressyr. 

4
 Övningar i hästens miljö avser t ex stallskötsel, fodring, persedelvård.  



11 
 

paraplybegrepp för många olika inriktningar av förändringsarbete. (Federation of Riding for 

Disabled International, Silfverberg 2011).   

Ett annat begrepp är Equine Assisted Activities (EAA) , vilket innebär 

hästunderstödda aktiviteter riktade till personer som är i behov av aktivitet, men utan att man 

på förhand satt upp mål eller använder särskilda övningar. Istället används hästens naturliga 

miljö och skötsel som bas för aktiviteten, och blotta närvaron av hästen anses skapa positiva 

värden (ibid). 

 Ytterligare ett område är Equine Assisted Psychotherapy (EAP). Här är hästens 

roll att vara en metafor för det egna beteendet. Eftersom hästens reaktioner är omedelbara, 

stora och påtagliga, blir de tydliga och kan hjälpa patienterna att bli observanta på sina egna 

reaktioner (Andersson, 2010). Hästen har en unik förmåga att uppfatta människans inre 

känsloliv och eftersom den saknar förmåga att förställa sig, blir den en ”spegel” av 

känslolivet. Denna spegling är något som används i hästunderstödd psykoterapi (McCormick 

& McCormick, 1997). Hippoterapi avser en metod i ridterapi som i princip är förbehållen 

sjukgymnaster (Silfverberg 2011). 

Ridterapi internationellt 

Internationellt förekommer olika former av hästunderstödd terapi på många ställen i världen. 

På global nivå finns det två organisationer inom området, det är dels International Association 

of Human-Animal Interaction Organization (IAHAIO) vars fokus huvudsakligen finns i 

utforskandet av interaktion mellan (flera olika arter av) djur och människa (People & Animals 

for life, 2010). Den andra organisationen FRDI, fokuserar på hur hästar kan bidra i 

terapeutiska sammanhang (Federation of Riding for Disabled International, 2012) Båda 

organiserar med jämna mellanrum kongresser för kunskapsutveckling. 

 Tyskland har genom förbundet Deutsches Kuratorium für Therapeutisches 

Reiten (DKfThR) skapat en stabil plattform för hästunderstödda terapeutiska insatser. I 

Tyskland delas dessa upp i ”Hippotherapie” som är sjukgymnastik till häst och i 

”Heilpädagogisches Reiten” som ungefär kan förstås som hästunderstödd socialpedagogik 

(Kaune 2006, Deutsches Kuratorium für Therapeutisches Reiten, 2012).  I USA finns flera 

mindre förbund ofta relaterade till en särskild metod. En metod som ofta återkommer i 

internetsökningar är Equine Assisted Growth And Learning Association (EAGALA), som 

erbjuder en ramstruktur för praktisk EAP och Equine Assisted Learning (EAL), som kan 

anpassas till varierade terapeutiska modeller (Equine Assisted Growth and Learning 

Association, 2012). 
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Den mest etablerade formen för ridterapi i Skandinavien verkar vara 

ridsjukgymnastik. I både Danmark och Norge finns förbund som organiserar 

ridefysioterapeuter. Från Finland kommer en metod i hästunderstött socialt och emotionellt 

lärande, Equine Assisted Social Emotional Learning (EASEL), som även sprids i Sverige. 

Metoden används bl a för att träna relationella färdigheter såsom att initiera kontakt, invänta 

svar, hantera icke-svar, avbryta kontakt etc tillsammans med hästen (Easel-

utbildningsmaterial 2009)  

Ridterapi i Sverige 

I Sverige har det funnits så kallad ”handikappridning” sedan femtiotalet (Silfverberg 2011, 

von Arbin, 1994) Detta kan kategoriseras som fritidsridning för personer med 

funktionsnedsättning, enligt begreppen ovan kan det förstås som EAA. Med detta menas, att 

trots att det i vissa fall har haft terapeutiska effekter har det inte varit avsikten. Med ökande 

kunskap om effekterna av ridningen började man så småningom använda ridning i 

behandling, särskilt inom området för sjukgymnastik (ibid). Behandlande ridning (EAT) finns 

särskilt inom habilitering och utförs vanligen av sjukgymnaster med vidareutbildning i 

ridterapi.(Intresseföreningen för ridterapi, 2012). Intresseföreningen för ridterapi har funnits i 

Sverige sedan 1994 och har sedan dess organiserat framförallt sjukgymnaster men även andra 

yrkesprofessioner som arbetar med hjälp av hästar (Intresseföreningen för ridterapi, 2012) 

Den första svenska högskoleutbildningen i ridterapi hade en tvärvetenskaplig profil och 

startade vid Mittuniversitetet i Östersund 2005.   

Att hästar medverkar i socialt behandlingsarbete existerar till största delen i 

institutionell vård. Effekterna av hästars medverkan har belysts av Sven Forslings 

forskningsrapport ”Flickan och Hästen” (2001). Studien baserades på intervjuer med flickor 

som behandlats på ett hem för särskild tillsyn där metoden byggde på att ge flickorna en 

hästskötareutbildning. Behandlingen visade på förbättringar inom flera viktiga områden 

(Forsling 2001). I dagsläget finns forskning i vardande inom socialt behandlingsarbete i 

Sverige, bl a genom Catharina Carlssons pågående doktorandstudier vid Linnéuniversitetet 

angående hästens roll i socialt behandlingsarbete inom den institutionella barnavården 

(Linnéuniversitetet, 2012).   

Forskning inom hästunderstött socialt arbete 

Som jag tidigare nämnt är evidensen för hästunderstött socialt arbete svag, men forskningen 

är inte obefintlig. Jag ger här några exempel: 
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Marietta Schulz (opubl) har undersökt hur barn och vuxna med 

autismspektrumdiagnos och ett underutvecklat språk fick hjälp av hästens rörelser och 

sensorisk input. Behandlingen aktiverade det (svarande)sensoriska systemet som är direkt 

relaterat till både mottagande och uttryckande tal.  Hon kunde visa hur kommunikation 

underlättades av hästen och hur den kan överföras till mänsklig kommunikation/interaktion av 

terapeuten. 

En komparativ studie av Trotter, Chandler, Goodwin-Bond, Casey (2008) 

undersökte effekten av hästunderstött samtalsstöd, Equine Assisted Counseling (EAC) till 

barn och ungdomar med riskbeteende. Personerna (n = 164) delades slumpvis i två grupper. 

Resultatet visade en statistiskt signifikant förbättring på flera områden för dem som deltagit i 

EAC jämfört med kontrollgruppen. Bl a visade resultaten en ökad förmåga att hantera 

intrapersonella problem, de upplevde mindre ensamhet, mindre depressivitet och mindre 

ångest. Dessutom visade EAC ha effekt på ökad anpassningsfärdighet som ledarskap, 

anpassningsförmåga och sociala färdigheter (ibid).  

En studie som inte direkt syftar till socialt behandlingsarbete, men som ändå har 

viss relevans är Lena Forsbergs (2007) lic.uppsats ”Att utveckla handlingskraft”. Hon 

utmanar schablonbilden av flickornas gullande och omhändertagande om hästarna som en 

slags förberedelse för vuxenlivet. Hon menar att denna bild är onyanserad och bör ställas mot 

den tydlighet och viljestyrka som behövs för att hantera hästar. Forsbergs studie av 

tonårsflickor i en ridskolemiljö visar att flickor som tillbringar mycket tid i stallet får tillgång 

till en arena där de kan utveckla en genusidentitet som är vidare än de traditionella normerna 

om hur en flicka skall uppföra sig och se ut. I stallet utvecklas förmågan att agera och 

innebörden i att vara ledare. Flickorna är ”hjältar i en icke-kompromissande värld” (ibid).   

Jag har i mina sökningar också funnit flera studier som undersöker 

hästunderstödd psykoterapi, som delvis tangerar området för socialt arbete. Deborah Frame 

(2006) utforskade praktiken av EAP för ungdomar med depression. Hennes slutsatser var bl a 

att erfarenheter och aktiviteter från och med hästar tillförde en unik utforskande komponent i 

behandlingen, som resulterade i ökad självkänsla, självförtroende, kontroll och en lättnad i de 

depressiva symptomen (ibid). 

Teori 

Min teoretiska ansats bygger på en narrativ teori med särskild tonvikt på 

identitetskonstruktion och livsloppsperspektiv. En narrativ ansats har berättelsen som sin 

utgångspunkt. En personlig berättelse blir en bild av jaget som är uttryck för personens 
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identitet. En narrativ personlig utsaga blir alltså inte bara ett sätt att berätta om sitt liv, utan 

utgör också ett sätt uttrycka identitet (Larsson et al 2008, Riessman 2008). Den narrativa 

utsagan förutsätter att det finns känsla av tidslighet, berättelsen följer en tidsmässig 

ordningsföljd som är lätt kan identifieras (Riessman 2008).  Eftersom jag i berättelserna har 

funnit att studenterna i flera fall refererar till olika faser i sitt liv, har jag följt detta spår 

systematiskt och använt livsloppsperspektiv för att få en fördjupad förståelse. På detta sätt går 

begreppen narrativ teori, identitetskonstruktion och livsloppsperspektiv in i varandra, men 

behöver ändå skiljas åt för att åskådliggöra uppsatsens teoretiska perspektiv.   

Narrativ teori  

Begreppet narrativ används ofta synonymt med berättelse menar Riessman (2008). I dess 

mest välbekanta form syftar begreppet på en talare som binder samman en serie händelser till 

händelsesekvenser i syfte att förstå meningen med det som berättas. Narrativ analys har 

således berättelsen som sådan som sitt forskningsobjekt (Larsson et al 2008). Larsson et al 

(ibid) skriver med hänvisning till Mishler att en av de viktigaste möjligheterna med en 

narrativ strategi eller metod är att den kan hjälpa oss att förstå medvetandets 

upplevelsekvaliteter – the ”quality of mind”. Man skulle kunna säga att det är förståelsen av 

medvetandet och inte bara förståelsen av berättelsens poäng som är hjärtat i den narrativa 

strategin (ibid). I likhet med Larsson et al beskriver Ekman (2010) berättelsen som 

innehållande berättarens emotionella förhållande till sitt eget liv, vilket både strukturerar 

berättelsen och väljer ut de teman och händelser som beskrivs. Hon får stöd av Bryman 

(2008) som dessutom menar att tillvägagångssättet ger plats åt det faktum att människor 

upplever sina liv i termer av kontinuitet och process. I likhet med Larsson et al (2008) menar 

han analyser av berättelser i narrativa studier möjliggörs olika former av berättande om 

individuella erfarenheter, inte bara innehållsmässigt utan också utifrån vad som sägs rent 

språkligt. Livshistorie- och livsberättelseforskning passar därför bra för narrativ analys (ibid). 

Begreppet narrativ har emellertid flera olika betydelser och används på skilda sätt inom olika 

forskningsdiscipliner.  

Catherine Kohler Riessman (2008) är en teoretiker inom området för narrativ 

teori som många andra forskare hänvisar till. Hon beskriver hur begreppet används på olika 

sätt beroende på de metodologiska antaganden och utifrån de strategier som olika forskare 

har. Hennes beskrivning får stöd av Skott (2010) som skriver att området omfattar en 

mångfald perspektiv och ämnen och att berättelsetolkning är ett sätt att nå fram till förståelse 

för människor eller av ett visst problem. Här presenterar jag tre olika modeller på vad en 
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narrativ kan innebära. En narrativ betraktas som hela berättelsen enligt vissa forskare.  Denna 

syn är tradition inom områden som t ex social historia och antropologi där forskaren väver 

samman olika intervjutrådar, observationer och dokument.  I andra änden av kontinuumet 

finns sociolingvisterna som håller en mer snävt definierad narrativ. I denna 

forskningstradition refererar man till korta specifika berättelser som är organiserade i 

förhållande till en speciell individ, inramning och handling i berättelsen.  Någonstans mitt på 

detta kontinuum finns den forskningstradition som används vid psykologisk och sociologisk 

forskning. Här definieras begreppet narrativ som längre delar av dialoger under en hel 

intervju (Riessman, 2008). Min utgångspunkt anknyter till den sistnämnda traditionen.  

Oavsett dessa olikheter delar forskare inom den narrativa traditionen vissa 

gemensamma grundantaganden för vad som är en narrativ. En narrativ utmärks av att det 

finns en ordningsföljd i berättelsen. En handling följer på nästa, på detta sätt skapar berättaren 

en handling av oordnade erfarenheter. På detta sätt bildas struktur i berättelsen där berättaren 

både temporalt och rumsligt ”ser tillbaka och återskapar livshändelser som är lokaliserade vid 

en särskild tid och plats” . 

 Denna tidsmässiga ordningsföljd i en handling är lätt att känna igen och svarar 

på frågan ”vad hände sen?” (Riessman 2008). Talat språk innefattar mer än berättande. Det 

kan exempelvis vara svar på faktafrågor, instruktioner, uppräknande och andra former av tal 

som har en icke-berättande form. Det som utmärker en narrativ är att det finns tydliga 

introduktions- och avslutningsfraser. Berättelserna är däremot sällan sammanhållna, och 

beslut om vilka avsnitt i en intervju som skall analyseras är ett tolkande moment som formas 

utifrån forskarens intressen (ibid). En berättelse innehåller en ömsesidighet mellan berättaren 

och publiken. I sin berättelse framställer berättaren också sin identitet (så som han eller hon 

önskar sig själv) (ibid). Berättelser innehåller mening, en intrig som ger historien en poäng 

och den innehåller en social dimension där någon talar om något för någon annan, om 

händelser som har kopplingar till eller är inbäddade i sociala händelseförlopp (Larsson & 

Goldberg 2008).  

De komplexa förhållandena mellan berättelse, tid och minne är ett vitalt ämne i 

den narrativa forskningen skriver Riessman (2008) med hänvisning till Freeman och 

Hinchman & Hinchman. Vad är sanningen i en berättelse? I vilket avseende kan det som 

berättas anses vara den verklig, verifierbar sanning. Riessman (2008) diskuterar frågan och 

förklarar att hennes ansats inte förutsätter objektivitet utan i stället positionering och 

subjektivitet. Det handlar inte om en sanning utan om sanningar i pluralis.  
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Social positionering i berättelsen är ofta en användbar väg för att analytiskt 

närma sig en berättelse. Vid analys av en narrativ kan forskaren ställa många frågor till den 

berättande texten: I vilken sorts berättelse placerar berättaren sig i? Hur placerar hon sig själv 

i förhållande till åhöraren och vice versa? Hur placerar hon berättelsens olika individer i 

relation till varandra och till sig själv? Hur relaterar hon till sig själv, d v s på vilket sätt 

framställs identitetsanspråk om vem eller vad hon är?  I vilka situationer framställer sig 

berättaren som ”ett offer för omständigheter” alternativt som ”handlande subjekt med kontroll 

över händelseförloppet”? Vilka grammatiska medel används för att positionera jaget och 

därmed konstruera identitet? (Riessman 2008) Dessa frågor har varit vägledande för mig i min 

analys av berättelsernas narrativ.  

De båda ytterligheterna på detta kontinuum kan beskrivas som dels en realistisk 

forskningstradition, där forskaren förutsätter att livshistorien innehåller en stor del 

verifierbara faktiska data. Inom denna tradition argumenteras för att informanternas 

berättelser, som samlats in från samma miljö, kan användas som en dokumentär källa för 

undersökning av en ”verklig” icke-konstruerad miljö.  Den motsatta forskningstraditionen är 

ett socialkonstruktivistiskt perspektiv eller ett performativt perspektiv som närmar sig frågan 

om sanning på ett annat sätt. Inom denna tradition blir styrkandet av ”fakta” mindre 

framträdande, i stället läggs tonvikten på förståelse av förändrade innebörder av händelser för 

de involverade individerna och hur de i sin tur är placerade i en kultur och historia.  

Individuella berättelser utgör enligt detta perspektiv, meningsskapande enheter av diskurser. 

De är av intresse just för att berättelsen tolkar det förflutna snarare än att de reproducerar det 

förflutna som det var. (Riessman 2008).  

Jag har i min studie huvudsakligen valt en socialkonstruktivistisk utgångspunkt. 

En socialkonstruktivistisk forskningstradition ger mig möjlighet förhålla mig till studenternas 

berättelser som konstruerade sanningar, de består av de berättelser som de har valt att lyfta 

fram utifrån sitt perspektiv. Berättelserna är skrivna för ett särskilt ändamål och i ett speciellt 

sammanhang som påverkar dem. Jag återkommer till detta i metodavsnittet.  Min upplevelse 

är att beskrivningarna är ärliga och sanna utifrån studenternas horisont, men inte desto mindre 

konstruerade sanningar. Berättelserna är studenternas egna tolkningar av sina upplevelser. 

Studiens perspektiv är alltså hur livet och jaget konstrueras i berättelserna. 

Identitetskonstruktion  

Begreppet identitet är mångfacetterat, olika författare gör skilda definitioner av begreppet. 

Forsberg (2007) hänvisar sin definition till Taylor, när hon skriver att identitet är självets 
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självförståelse, som skapas i språket och uppstår ur sociala tolkningsmöjligheter. Identitet är, 

å ena sidan, individens upplevelse av att vara den samma över tid och, å andra sidan, känslan 

av att vara någon särskild. Identitet är, skriver Forsberg (2007), den process där individen blir 

igenkännelig inte bara för sig själv utan även för andra. Identitet är något ständigt pågående, 

som reproduceras som respons på sociala positioner (ibid). I likhet med Forsberg skriver 

Hammarén & Johansson (2009) att identitet är socialt skapat. Deras uppfattning är också att 

det finns en begreppsförvirring kring begreppet identitet utifrån olika vetenskapliga 

bakgrunder
5
. De menar att begreppet identitet i vardagsspråket ofta används för att avgränsa 

och fastställa individens tillhörighet, ofta med stark betoning på likhet och skillnad. 

Människor förväntas tillhöra vissa grupper och kollektiva enheter (ibid).  

Inom psykologin finns ett starkt intresse för berättelsen som uttryck för en 

individuell identitet, skriver Skott (2010). I berättandet finns ett slags organisationsschema 

som organiserar händelser och mänskliga handlingar till helheter. Språket existerar inte i ett 

tomrum utan refererar alltid till en värld, som består av handlande människor. Livsberättelsen 

avslöjar innebörden av något som annars bara skulle vara en rad händelser och har därför 

betydelse för vår självförståelse, menar Skott (2010) med hänvisning till Ricoeur. Jag 

använder begreppen identitet och identitetskonstruktion för att förstå hur studenterna relaterar 

sig själva gentemot andra och den värld som de befinner eller har befunnit sig i.  

Livsloppsperspektiv 

I flertalet av berättelserna om erfarenheterna med hästen finns det en slags kronologisk 

ordning utifrån studenternas liv, där de väljer att göra nerslag i olika händelser av sitt liv. 

Riessman (2008) menar att den mening som händelser i livet ges inte är konstant. Mening 

skapas när återberättandet av livshändelser sätts i relation till vårt nuvarande jag och är 

ständigt föränderligt (ibid). Forskning om livsloppet fokuserar på hur människor konstruerar 

sitt liv som ett förlopp, organiserat i stadier eller åldrar. Man brukar beskriva att livet delas 

upp i så kallade livsfaser som är löst relaterat till ålder som är en slags allmän kunskap om hur 

livet bör gestalta sig.  Olika händelser i livet bör enligt normen ske vid vissa tidpunkter i livet 

för att upprätthålla normen och skapa social ordning (Närvanen 2009, Persson 2010). 

                                                           
5
 1. Essentialism eller konstruktionism, utifrån denna position diskuteras om identitet finns som en 

genetiskt/biologiskt fundament eller om identitet skapas i en komplex samhälleligt förankrad process. 2. Kärna 
eller process? Finns det en fast kärna i personens identitet eller är identiteten ständigt i rörelse? 3. Skillnad 
eller komplexitet? Skapas identitet via skillnader, olikheter och konflikter. 4. Individuell eller kollektiv? Hur 
förhåller sig individens autonomi, ”att skapa sig själv”, i relation till samhällets och kulturens prägling av 
identiteten? 
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Ålder är enligt livsloppsforskarna inte bara biologisk utan kan också vara socialt 

skapad, människor kan agera sin ålder genom att hålla sig inom normen för den livsfas som 

man befinner sig i. Att agera sin ålder handlar t ex om vilka aktiviteter, beteenden, attribut och 

relationer man har. Dessa normer blir tydliga vid när normerna bryts, d v s när man uppfattas 

som för ung eller gammal för en viss aktivitet eller beteende. Forsberg (2007) och Persson 

(2010) hänvisar båda till Butler då de menar att normerna upprätthålls genom upprepning. I 

varje upprepning finns det dock möjlighet att upprepa lite annorlunda, det är inte möjligt att 

göra en fullkomlig omtagning. Detta utrymme skapar möjlighet för förskjutningar, som på så 

vis kan förändra den rådande normen (ibid).  

Metod 

I detta avsnitt beskrivs det empiriska materialet därefter diskuterar jag dess tillförlitlighet. Jag 

beskriver de forskningsmetodiska överväganden som jag har gjort, urval samt 

tillvägagångssättet för analysen.   

Empiriskt material 

Studien baseras på 25 examinationsuppgifter där studenter vid en högskolekurs i ridterapi 

ombads beskriva vad hästen hade betytt för dem. Dessa uppgifter, i godkänd examinerad 

form, utgör studiens empiriska material.  

Kursen finns under huvudämnet socialt arbete och är på grundnivå. Uppgiften 

var den första på kursen, studenterna hade vid tidpunkten för skrivandet inte träffat vare sig 

lärare eller andra studenter på samma kurs och hade alltså inte påverkats av föreläsningar eller 

diskussioner. Den skrevs på distans och lämnades in elektroniskt via en internetbaserad 

lärandeplattform. Omfattningen för uppgiften var satt till 1000 ord (bilaga 3).  

Uppgiften som studenterna svarade på bestod av följande formulering:  

”Förmodligen har alla ni som startar den här kursen egna starka upplevelser av umgänge 

med hästar. Denna uppgift består i att du skall beskriva vad hästen har betytt för dig utifrån 

ett socialt, emotionellt och fysiskt perspektiv. Referera dina upplevelser till Forsbergs bok 

”Att utveckla handlingskraft” och Norlings böcker ”Djur i vården” och ”Rekreation och 

psykisk hälsa”, samt en skönlitterär bok eller film om hästar som har betydelse för dig.” 

Den obligatoriska litteraturen bestod dels av Lena Forsbergs lic.uppsats ”Att 

utveckla handlingskraft” som jag beskriver utförligare under rubriken ”forskning inom 

hästunderstött socialt arbete”. Boken är en kvalitativ studie av flickor i ridskolemiljö och 

syftar till ”att tolka och analysera meningsskapande inom den sociala och kulturella kontext 
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som en ridskola utgör (ibid). Vidare av Ingmars Norlings (2001a) forskningsöversikt ”Djur i 

vården”, som koncentreras på de hälsoeffekter som djur kan bidra till hos äldre personer 

(ibid).  

Slutligen av Ingemar Norlings (2001b) Rekreation och psykisk hälsa som syftar till att 

beskriva rekreationens betydelse för psykisk hälsa och ohälsa. Rapporten beskriver de miljöer 

och aktiviteter inom rekreation som har visat sig stödjande och hälsofrämjande, den ger 

exempel på program som gett bra resultat, samt beskriver exempel på effekter och 

effektkedjor av betydelse för psykiskt funktionshindrade som internationell forskning påvisat 

(ibid).  

Dessa senare böcker förklarar djurrelaterade aktiviteters betydelse utifrån större 

befolkningsstudier. 

Den egenvalda litteraturen eller filmen kunde bestå av vilken bok eller film om 

hästar som helst, med förbehållet att den skulle ha haft betydelse för dem. Syftet med 

uppgiften var att understödja studenternas förståelse för hästens betydelse för dem själva.  

Tillförlitlighet 

Studenternas examinationsuppgifter, som blev mitt empiriska material, är skrivna i 

utbildningssyfte, d v s inte för forskningsändamål. Det innebär att jag som forskare måste 

välja hur jag ska förhålla mig till berättelserna. Ett val är att betrakta berättelserna som att de 

är ”utbildningens berättelse”. Jag har i stället valt att betrakta berättelserna som ”den egna 

berättelsen”. Jag har gjort detta val eftersom jag menar att de huvudsakligen är självständiga 

berättelser, som i hög grad styrs av egna erfarenheter och att den litteratur som anmodas i 

uppgiften används för att understryka egna erfarenheter snarare än att styra berättandet.  Det 

är dock en svaghet i det empiriska materialet, eftersom det är svårt att värdera i vilken grad 

litteraturen styr det egna berättandet.  

Det empiriska materialets framställning i formulerad skrift ger mig ingen 

möjlighet att ställa uppföljande frågor. Om jag i stället hade valt intervjuer skulle jag kunna 

ha frågat på vilket sätt studenterna tror att deras egna erfarenheter och upplevelser påverkar 

deras interventioner i hästunderstött socialt arbete, något som denna studie inte kan ge svar 

på. Fördelen med att använda formulerad skrift är att det ger möjlighet att analysera nyanser 

av språket, organisering av svar, den sociala och historiska kontexten på det långsamma och 

omsorgsfulla sätt som Riessman (2008) beskriver som viktigt i en narrativ analys. Det ger mig 

också möjlighet att ta del av ett större antal studenters berättelser som jag hade haft svårt för 

att få tillgång till, om jag i stället använt intervjuer. 
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Studenternas relaterande till begreppet identitet, bör tolkas med viss försiktighet 

eftersom identitetskonstruktion är genomgående tema i en obligatorisk bok, d v s Forsberg 

(2007). Att jag ändå väljer att belysa identitet beror på att jag tolkar identitetsutveckling som 

ett stort och viktigt tema för studenternas berättelser.  

  En styrka i materialet är att alla studenter har konstruerat sin berättelse utifrån 

olika faser i sitt liv utan att detta var ett kriterium i uppgiften, vilket innebär att 

livsloppsperspektivet inte är styrt av examinationsuppgiften.  

Datamaterialet består av ett i kvalitativa sammanhang, i antal informanter 

räknat, stort material, som ger en ganska samstämmig bild. Kvalitativ analys eftersträvar 

enligt Bryman (2008) djup och fylliga redogörelser, en ”tät beskrivning” som i sin tur kan 

förse andra personer med en databas med vars hjälp de kan bedöma om resultaten kan 

överföras till en annan miljö (ibid) . Min ambition är att utifrån en narrativ ansats ge 

berättelserna rättvisa och skapa denna täta berättelse som Bryman (2008) och Riessman 

(2008) förespråkar.  

Forskarens roll 

Min egen roll bör också granskas. Med ett stort intresse för hästar genom hela livet och för 

ridterapi under de senaste åren, har jag en stor förförståelse för mitt material. Att behålla 

distans och ”se genom nya ögon” är en svårighet för mig. Fördelen är att jag har en stor närhet 

till materialet. Att använda, de för mig nya teorierna i tolkningen har varit en stor hjälp för att 

behålla distansen.  

Etiska överväganden och urval  

Att använda texter som publicerats för ett annat ändamål, i detta fall som en 

examinationsuppgift, kräver överväganden från forskaren. De etiska principer som gäller för 

bl a svensk forskning är informationskravet, som innebär att forskaren skall informera berörda 

personer om undersökningens syfte, att deltagandet är frivilligt och att de när som helst och 

utan att ge en förklaring kan avbryta deltagandet, samtyckeskravet som innebär att deltagaren 

har rätt att själva bestämma över sin medverkan, konfidentialitetskravet som innebär att 

uppgifter om de personer som ingår i forskningen skall behandlas med största möjliga 

konfidentialitet och nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som samlats in om enskilda 

personer endast får användas för forskningsändamålet (Bryman 2008).  

Mina överväganden har lett till att studenternas berättelser kan, efter att de blivit godkända i 

examination och efter ett informerat samtycke från studenterna, användas i studien.  
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Det empiriska materialet hade i sin ursprungliga form karaktären av allmänna 

(offentliga) handlingar, då de inkommit till en statlig institution. För mig som forskare innebär 

det att jag inte fullt kan skydda det ursprungliga materialet utifrån ett konfidentialitetsskydd. 

Mina kodningar och tolkningar av materialet är däremot inte offentliga handlingar och det 

innebär att jag i min bearbetning kan anonymisera studenterna. I den färdiga uppsatsen kan 

inga personer identifieras. 

Urval 

Mitt urval av informanter representeras av studenter på en utbildning i ridterapi. Alla 

studenter som godkänts i uppgiften som ligger till grund för materialet tillfrågades muntligen 

och skriftligen om deltagande, samt gav ett skriftligt medgivande om deltagande i studien 

(bilaga 1 och 2). Inga andra inklusionskriterier fanns, men det kan ändå vara värt att nämna att 

alla studenter var vuxna kvinnor. Bryman (2008) beskriver denna urvalsmetod som ett 

målstyrt urval. I det här fallet är det troligt att personer som valt att gå en utbildning för att 

lära sig om hur hästar kan användas i vård och socialt arbete, själva har någon uppfattning om 

hur hästar kan påverka människan.  

Av de 26 studenter som tillfrågades om de ville medverka i studien, valde 25 att 

delta. Detta får anses som ett högt deltagande. Jag har därför inte gjort någon bortfallsanalys. 

Tillvägagångssätt i analysarbetet 

När jag i min roll som lärare på kursen läste uppgifterna, fann jag dem mycket intressanta, 

och en fundering om att kunna använda dem som ett empiriskt material väcktes. Först efter att 

uppgifterna var examinerade och godkända ställdes frågan till studenterna om jag fick 

använda dem i denna studie.  

Studien baseras på en examinationsuppgift med fasta frågeställningar. Utifrån 

dessa har studenterna associerat relativt fritt. Riessman (2008) menar att det ofta finns behov 

av att ställa uppföljande frågor för att stimulera ett flöde av detaljer och intryck. Eftersom det 

empiriska materialet från början inte hade karaktären av att vara forskningsmaterial, fanns det 

inte möjlighet för mig som forskare att ställa följdfrågor för att ytterligare fördjupa 

studenternas svar. Nackdelen är förstås att jag kan stå undrande inför några svar, att jag inte 

förstår vad studenterna menat. Fördelen är att jag får tillgång till studenternas berättelser, 

såsom de har valt att berätta dem. Bryman (2008) menar att målet med narrativa intervjuer är 

att locka fram intervjupersonernas rekonstruerade redogörelse för kopplingar mellan 

händelser och kontext och att analysen innebär ett sökande efter former och funktioner i 

narrativet.  Mitt intryck av datamaterialet är att det finns rikhaltiga kopplingar mellan 
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händelser och kontext och kanske också av datamaterialets karaktär som examinationsuppgift 

har lett till att studenterna på egen hand har problematiserat och ställt frågor till sig själva för 

att kunna ge en så nyanserad bild som möjligt vilket borde ge ett bra underlag för en narrativ 

analys.  

Den vanligaste metoden för att analysera kvalitativa data enligt Bryman (2008) 

är grounded theory. Två grundläggande drag i denna metod är att metoden är inriktad på att 

utveckla teori på grundval av de data som har samlats in och att insamling och analys av data 

sker parallellt och i en växelverkan med varandra (ibid). Grounded theory saknar inte kritik, 

av utrymmesskäl väljer jag att inte gå in på den här. Synsättets principer har däremot fått stort 

genomslag i kvalitativ dataanalys i allmänhet och i så även i narrativ analys. 

Kodning utgör en av de viktigaste processerna i grounded theory, vilket innebär 

att forskaren går igenom sitt datamaterial och sätter namn på det som verkar kunna ha 

teoretisk vikt eller praktisk betydelse för de personer som studeras . Koderna fungerar som ett 

sätt för att etikettera, åtskilja, sammanställa och organisera data . I grounded theory fungerar 

kodningen på ett annat sätt än vad de gör i kvantitativ analys, där man tenderar att uppfatta 

data som fast och oföränderlig. I kvalitativ dataanalys jämförs koderna kontinuerligt med 

varandra för att ständigt kunna förändras och omvärderas. Dessa kontinuerliga jämförelser går 

ut på att behålla ett nära samband mellan data och konceptualisering så att kopplingen mellan 

begreppen och de etiketterade kategorierna inte går förlorad menar Bryman (2008). Ett 

redskap som kan användas i generering av begrepp och kategorier är memo. Ett memo är en 

anteckning om forskaren skriver för sig själv och fungerar som en påminnelse om vad man 

menar med de termer som kommer till användning. De är också grunden för reflektion(ibid).  

Kärnan i narrativ analys är tolkningen. Det innebär inte att man söker efter en 

tolkning utan att man står öppen för en mångfald av tolkningar (Forsberg 2007, Riessman 

2008).   Riessman (2008) problematiserar metoden kodning av kvalitativt material. Hon 

menar att det finns risk för att materialet vid kodningen fragmenteras på ett sätt så att 

berättelsens kärna faller bort, vidare verkar det finnas data som inte passar för att kodas (ibid).  

Trots risken för fragmentering är kodningen och tolkningen essentiell för den 

teoretiska analys som forskaren använder. Risken för att inte ge rättvisa åt vad studenterna har 

sagt måste vägas mot det faktum att resultaten endast får betydelse efter att man har 

reflekterat över, tolkat och relaterat dem utifrån en teoretisk nivå (Bryman 2008).  

Bryman (2008) beskriver olika modeller för hur narrativ analys kan bedrivas. Jag har valt att 

använda en tematisk analys vilket innebär att jag kommer att lägga tyngdpunkten på vad som 

sägs och inte på hur det sägs. Utifrån det empiriska material jag har, skriven text, är det min 
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uppfattning att det finns risk för att jag inte har tillgång till det material som krävs, t ex gester, 

pauser, röstlägen, för att göra en analys av hur berättelsen berättas. Däremot är grammatiska 

val och retoriska strategier i texten analyserade för att förstå hur studenten konstruerar sin 

berättelse (ibid).  

Den narrativa analysen förutsätter en tät kontakt mellan data och 

begreppsliggörande för att inte relevant information skall förloras. Den kräver ständiga 

jämförelser och omvärderingar av begreppen. Jag har läst alla uppgifter vid många tillfällen. 

Först utifrån rollen som examinator, vilket kräver noggrann läsning utifrån förutbestämda 

riktlinjer. I samband med att funderingarna väcktes för att använda uppgifterna i studien, läste 

jag dem igen. Därefter utformades en förfrågan om samtycke till att medverka i studien till 

studenterna. Då samtycke medgivits, gjorde jag en första tematisering av materialet där jag 

grovt kunde sortera vad studenterna beskrivit. Bryman (2008) beskriver denna form för 

tematiserat sökande som sökande efter repetitioner. Tematiseringen ledde till att jag kunde se 

spår av teoretiska perspektiv, t ex fanns det ett tydligt berättande i beskrivningarna. 

Berättelserna indikerade att studenterna berättade händelser ur olika faser av sitt liv, jag kunde 

dessutom se att deras berättelse innehöll resonemang om personlig utveckling i relation till 

hästens betydelse. Sammantaget ledde dessa spår till uppsatsens teoretiska perspektiv, narrativ 

teori, livsloppsperspektiv och identitetskonstruktion.  

 Efter att ha läst in mig på de teoretiska perspektiven, tematiserade jag 

uppgifterna igen. Vid detta tillfälle sökte jag mer aktivt efter data som relaterade till de 

teoretiska perspektiven. En påtaglig svårighet med att använda kvalitativ metod är mängden 

data som forskaren har att hantera. I mitt fall blev det här en omsvängning från det induktiva 

angreppet då data tillåts styra teoribildningen, till ett mer deduktivt angrepp, då de teoretiska 

utgångspunkterna fick styra insamlingen av material. Att få ett hanterligt material med hänsyn 

till uppsatsens omfattning fick här väga över på bekostnad av risken för att data går förlorad i 

analysen.  Utifrån denna andra tematisering började jag söka efter likheter och skillnader, 

övergångar, språkliga kopplingar, saknade data och teorirelaterat material i studenternas 

berättelser. Detta tillvägagångssätt rekommenderas av Bryman (2008). Min analys består av 

beskrivningar och tolkningar av det tematiserade materialet satt i relation till de teoretiska 

utgångspunkterna.   
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Analys 

 

Utifrån uppgiftens frågeställningar, som inte uttalat frågar efter livsberättelser, är det en 

intressant iakttagelse att alla studenter har valt att göra en berättelse om sitt liv med hästar av 

uppgiften. Det är genomgående personliga, detaljrika och vad jag uppfattar som ärliga 

berättelser. I princip alla beskriver sin uppväxt tillsammans med hästar. Uppväxten bildar ofta 

en klangbotten för beskrivningar av vuxenlivet och tankar om framtiden. I min analys har jag 

valt att utgå från dessa beskrivningar och analysen består därför av följande huvudsakliga 

teman: Uppväxten, Vuxenliv, Tankar om framtiden. Under temana presenterar jag analysen 

genom studiens frågeställningar. För att få förståelse för narrativen har jag utgått från de 

frågor som Riessman (2008) beskriver som användbara för narrativ analys.  Jag beskriver dem 

under rubriken ”narrativ teori”.  

Uppväxten 

 

Att vara en hästflicka 

Studenterna beskriver genomgående att hästintresset har börjat tidigt i deras liv. De flesta har 

även fått möjlighet att utöva intresset från mycket tidig ålder. De som nämner ålder, beskriver 

att de har börjat hålla på med hästar i 6 – 10 årsåldern.  Av de som inte nämner ålder tolkar 

jag utifrån deras beskrivningar att de har börjat hålla på med hästar i förpubertal eller tidig 

tonårstid. I ett fall förblev hästvärlden en dröm fram till studenten själv kunde välja det, men 

uppehölls bl a genom läsning av hästböcker.  Endast en student beskriver att hennes intresse 

för hästar började efter att hon själv blivit förälder. Att studenterna genomgående väljer att 

lyfta fram hästens betydelse redan från barndomen i sina berättelser tolkar jag som att 

studenterna vill få läsaren att förstå att hästar är en del av deras identitet. 

Tillhörigheten till hästarna och stallmiljön betonas som viktig av flera studenter. Att vara en 

del av hästvärlden ledde till en trygg självbild. Följande citat återger detta:  

 

 ”Jag fick en så stark tillhörighet i hästvärlden att jag blev en ganska trygg 

tonåring, jag visste vem jag var och fick mycket bekräftelse genom ridningen”.  

 

 Hammarén & Johansson (2009) menar att människor ibland visar upp en stark identifikation 

vilket betyder en vilja att tillhöra och förknippas med en viss grupp eller samhällsposition. 
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Identifikationsbegreppet känns igen i flera berättelser, det handlar både om studentens egen 

vilja att tillhöra och andras bild av hennes tillhörighet. 

 

”’Hästflicka’ var en betydande del av min självbild, och jag tror även andras 

bild av mig. Jag tror också att det (stallet, min anm) var den plats där mitt 

självförtroende fick mest näring under uppväxten.”  

 

Hästarna och stallet erbjöd för denna student tillgång till en miljö som hon gärna ville 

identifieras med samtidigt som den gav en grogrund för hennes personliga utveckling. 

 Potentialen för identitetsutveckling låg inom områden som i andra sammanhang ofta 

förknippas med manliga egenskaper, t ex handlingskraft, fysiska utmaningar och 

maktrelationer. Det ledde till att de fick tillgång till en unik arena för att utforska normerna för 

vad kvinnlighet kan innebära.  

 

”Jag menar att vi skapade våra identiteter där i stallet. Vi blev målmedvetna, 

handlingskraftiga och tydliga i denna flick- och kvinnodominerade miljö av 

manlig struktur.”   

 

Hammarén & Johansson (2009) skriver med hänvisning till Goffman att identitetsbegreppet 

ofta inbegriper att individen går in i en ”roll”, vår identitet formas av den roll som vi träder in 

i. Varje roll har sitt specifika ”manuskript” att följa, även om det finns utrymme för tolkningar 

går det inte att tänja hur mycket som helst på rollen, för att behålla trovärdigheten (ibid). 

Studenten beskriver att hon och hennes kamrater blev målmedvetna, handlingskraftiga och 

tydliga. 

  Det finns tendenser i texterna till att beskriva att detta är egenskaper som är 

starkt förknippade med rollen ”hästflicka”. Hammarén & Johansson (2009) menar att 

rollteorin är lätt att tillämpa, men att det finns faror förknippade med den eftersom den 

förenklar verkligheten. I relation till rollen som hästflicka finns det anledning att 

problematisera vad som händer med de flickor som inte känner igen sig i den 

handlingskraftiga och målmedvetna ledare som ofta utmålas som hästflicka. En student 

beskriver barndomens upplevelse av ridskolan på följande vis  

 

”Hierarkin var påtaglig, prestationskraven gigantiska och hästarna skrämmande. 

Orden ’man får inte vara rädd’ blev en omöjlighet att leva upp till”. 
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 Studenten relaterar till en miljö som hon själv inte kunde få kontroll över och där hon själv 

inte passade in.  Trots detta och ytterligare något liknande exempel, är trenden i materialet att 

ridskolemiljön i de flesta fall kunde möta studenternas behov och erbjuda en fostrande miljö.  

Identitetskonstruktion kan också förstås utifrån den fostran som studenterna 

beskriver att de genomgick i stallmiljön. I dessa berättelser finns en underliggande ton av 

självständiga val och kontroll över händelseförlopp. En student funderar över hästmiljöns 

inverkan på hennes och kamraternas vuxenblivande i följande termer: 

 ”kanske var det så att vi utvecklades till självständiga, ifrågasättande och 

ansvarstagande personer för att vi tillbringade så mycket tid tillsammans i stallet 

och nästan utan inblandning av vuxna”.  

 Stallet utgjorde en arena som både krävde ansvar och handlingskraft samtidigt som det fanns 

utrymme för lekfullhet, där studenterna utan större inblandning från vuxna kunde utveckla 

och träna olika förmågor. 

Hästen som flexibelt stöd  

Under uppväxten beskrivs hästens betydelse på olika sätt beroende på hur studenterna 

beskriver sitt eget psykosociala mående. 

När studenterna beskriver att livet av olika skäl har varit instabilt, har hästens 

roll i högre grad varit att ge emotionellt stöd. Då livet präglats av välfungerande relationer och 

psykisk stabilitet finns det tendens mot att i högre grad beskriva hästen som riddjur. Jag 

citerar två studenter som beskriver det emotionella stöd de har fått från hästar under 

uppväxten: 

  ”Som trasig tonåring kom hästarna att betyda mycket för mig emotionellt”  

 

”jag fick bekräftelse och emotionell näring baserad på min person och mitt 

egenvärde” . 

 

 Dessa narrativ ger uttryck för hur hästen som individ har haft stor betydelse för att ge 

emotionellt stöd i utsatta situationer. Studenterna menar att de genom sin tillhörighet till 

hästen har kunnat hantera ett svårt förhållande i sitt liv.   

En annan student beskriver att själva ridningen var viktigast för henne under 

uppväxten.  
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”En period red jag en häst som stod i ett stall där det var mycket socialt kring 

hästarna, mer än ridning men jag var bara där för att rida”. 

 

Denna student valde aktivt bort det sociala sammanhanget kring hästarna. Min tolkning är att 

det var ett aktivt val för att hon upplevde att hon inte behövde det sammanhanget. Relationen 

med hästen beskriver hon inte, men tolkningen är att hon huvudsakligen ville bygga den 

relationen på ridning av hästen. Jag vill betona att det handlar om tendenser och inte kan anses 

vara den enda sanningen, utan som Riessman (2008) beskriver som en pluralis av sanningar. 

Troligen är detta ett kontinuum som väger åt olika håll, för olika människor i olika situationer. 

Att jag ändå vill lyfta fram dessa tendenser beror på en del av hästens värde eventuellt ligger i 

denna förmåga hos hästen, det som jag i inledningen beskriver som ”något”, dvs att mycket 

flexibelt kunna matcha människans behov för stunden.  

Att lära sig ridfärdigheter är också något som beskrivs ha betydelse under 

uppväxten. Ett intryck av narrativen är att ridningen beskrivs i förvånansvärt neutrala ordalag 

jämfört med hur övrig samvaro med hästarna beskrivs i emotionella ordalag. Några studenter 

beskriver att de då red efter de instruktioner som de fick av ridläraren, de tränade ridteknik 

men att de inte funderade på ridkänsla och det gensvar som de fick från hästen. De beskriver 

att ridningen gav dem bl a balans och kroppskoordination som ledde till att de fick tilltro till 

sin egen kropp. Andra beskriver ridtillfällen då de kunde behärska och kontrollera hästen som 

betydelsefulla. Utifrån det språk som studenterna har valt att beskriva ridupplevelser, tolkar 

jag att de stunder då de relativt fritt har kunnat planera sin ridning har gjort det största 

intrycket av själva ridningen. En student beskriver: 

 

” jag kunde stå på hans rygg, rida barbacka i timmar, rejsa över stock, tolka efter 

honom i snön och förstås köra den ädla springaren”. 

 

 I detta exempel sätter studenten sig i ett sammanhang som hon själv styr över och undertonen 

är det är vid dessa tillfällen som hästen verkligen bidrar till hennes välbefinnande.  

 

Umgänge i hästmiljön 

I likhet med hästens betydelse för välbefinnande och hälsa, kan man i materialet se tendenser i 

hur hästens betydelse för socialt relaterande varierar beroende på hur den sociala situationen i 

stallmiljön såg ut.  
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 Det finns en tendens till att de studenter som beskriver att de hade ett stort 

socialt nätverk bland kamraterna i stallet i mindre utsträckning beskriver hästens personliga 

betydelse. För dessa studenter får hästen en något underordnad roll i berättelserna. Istället 

tillskrivs kamratskapet i stallet den större betydelsen. Hästarna var närvarande och centrum 

för aktiviteterna, men sattes ibland lite åt sidan till förmån för kompisarna. En student berättar  

 

”Jag fick stor samhörighet med mina hästtjejer i stallet, först på ridskolan och 

sedan i det ’egna’ stallet.”  

 

Här beskrivs en nära relation med kompisarna i hästmiljön.  

Tendensen går också åt motsatt håll. I de fall där studenterna beskriver att de inte hade ett 

stort socialt nätverk i stallet beskriver de hästens individ och personliga betydelse i högre 

grad. 

”Jag har alltid kunnat ’prata’ med djur på mitt sätt. Det sociala var inte viktigt 

för mig när jag var ung för jag upplevde stallmiljön mycket hierarkisk där jag 

stod långt ner på rangskalan.”  

 

Studenten beskriver här hur hon inte hade kontroll över de sociala strukturerna i stallet. Hon 

framhåller istället värdet av att utveckla relationen med djuren.   

Minnena från ridskolorna varierar i berättelserna. Ridskolornas genomslag i 

berättelserna kan troligen delvis förklaras utifrån den obligatoriska litteraturen i uppgiften 

som det empiriska materialet baseras på. Huvudsakligen två perspektiv om upplevelsen av 

socialt relaterande på ridskolorna kan skönjas i materialet.  

För några studenter har erfarenheterna från ridskolan inneburit mycket 

gemenskap och glädje. En student berättar att på hennes ridskola: 

 

”var gemenskapen stark, stämningen lekfull och tillåtande trots alla olikheter”.  

 

Trots olikheterna finns det närhet mellan individerna i denna berättelse, vilket gör plats för en 

tillåtande atmosfär. I denna berättelse saknas de hierarkiska strukturer som i hög grad präglar 

det andra perspektivet om upplevelser av ridskolan.  

I det andra perspektivet beskriver studenterna en diskrepans mellan drömmen 

om hästen och deras verkliga upplevelser på ridskolorna. Sökandet efter att skapa en relation 

med en häst var för några svårt att uppnå, dels eftersom det fanns hierarkiska skötarsystem till 
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hästarna, där hästskötarna inte tillät att ridskoleryttarna att komma nära hästarna utanför 

ridlektionen. Dels för att det fanns system som innebar att ridskoleryttarna skulle rida olika 

hästar varje gång, vilket innebar att varje ny häst innebar att en ny relation skulle påbörjas.  

Detta beskrivs i följande exempel : 

 

”För mig har ridskolan inte gett mig det mötet med hästen som jag sökte efter. 

Jag kände tidigt att jag saknar ett starkt band till hästarna på ridskolan, eftersom 

vi fick rida olika hästar. Jag saknade känslan av att vara kompis med hästen”. 

 

 I detta fall beskriver studenten att hon inte kunde skapa den relation med hästen som hon 

egentligen ville eftersom strukturen på ridskolorna inte möjliggjorde detta. Hennes egen 

position som ridskoleelev var inte stark nog för att hon skulle kunna ändra på detta, istället 

fick hon anpassa sig till de givna förhållandena. Hon beskriver det med besvikelse, eftersom 

det fanns en längtan efter att bli vän med en häst. För henne, liksom för flera andra studenter, 

var relationen med hästen viktigare än utövandet av ridningen, och detta behov kunde inte 

hennes ridskola bemöta.   

 

Hästen – den fasta punkten 

I de berättelser där det finns en underton av att studenten levde under tuffa förhållanden under 

uppväxten, beskrivs hästen flera gånger som att den bidrar till att ge livet mening. 

En student gör följande beskrivning: 

 

”Att hästarna behövde min omsorg tillförde mitt liv en meningsfullhet och 

gjorde att jag kunde fokusera på det friska i mitt liv”. 

 

Detta narrativ exemplifierar hur studenten hanterar en svår livssituation genom att hon 

upplever att hennes omsorg är nödvändig för hästen och att ge denna omsorg bidrar till att ge 

livet mening.  

Hästens betydelse för upplevelse av mening kan också omformas genom tidens 

gång. Precis som Larsson et al (2008) beskriver kan händelser i det förflutna relateras till vårt 

nuvarande liv och på så sätt kan meningen i dessa händelser förändras (ibid). Som läsare kan 

man ana en viss nostalgi i denna students beskrivning av ridskolornas krav på hennes 

arbetsinsats för att hon skulle få möjlighet att rida ”gratis”.   
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”Min lön för arbetet var åtta streck i ’streckboken’ vilket motsvarade en 

halvtimmes ridlektion. Lönen var också otroligt mycket motion, social samvaro, 

respekt, tillit, värme och närhet”.  

 

I retrospektivt perspektiv har detta krav från ridskolan varit en mycket meningsfull del av 

hennes liv under uppväxten.  

Berättelserna om ridskolemiljön visar att det i flera fall fanns ridlärare med 

ganska hårda tag. 

 ”Tjejerna var inte speciellt pedagogiska. Vad jag minns vrålade och skrek de 

order och tillrättavisningar. Men rida ville vi.” 

 

”ridläraren uppmuntrade till att slå om hästen inte gjorde som man ville. 

Ledarskapet som man försökte uppnå byggde på hårda ord och en inte alltid 

schysst behandling av hästen.”. 

 

 Studenterna beskriver att de har hanterat hårdheten på ridskolorna dels genom att se till att 

skapa egna stunder med hästen, utan ridlärarens krav, då de pysslat och gosat med hästarna. 

Dels genom att leka häst med cykeln och pratat om hästarna med sina kamrater. Jag tolkar det 

som att de genom leken och pratandet har omformat de negativa upplevelserna till positiva 

upplevelser för att ge dem mening och relevans i sitt liv. På detta sätt markerar de också sin 

identitet för sig själva, de tar ställning för den person som de vill vara i ett sammanhang som 

de kan styra över och författar på så vis sin egen livsberättelse.  

Utifrån ett livsperspektiv kan man se att drömmen om hästen för flera studenter 

är mycket stark redan från tidig ålder och trots att förutsättningarna för att den skall kunna 

realiseras inte alltid är självklara, så ser studenterna till att ta kontroll över situationen och 

skapa förutsättningar. Ett exempel är en student som trots knappa ekonomiska resurser i 

familjen förhandlade fram en överenskommelse där hon tar ett större ansvar för hushållets 

göromål för att avlasta sin mor, som i sin tur kan arbeta lite mer och på så sätt finansiera 

ridlektionerna. För denna student tillförde hästarna livet meningsfullhet, en meningsfullhet 

som var så pass viktig att hon var beredd att ta ett större ansvar för hushållet än hennes ålder 

krävde, för att få tillgång till hästar.  
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Vuxenliv 

 

Hästflickans utveckling till en robust vuxen kvinna 

Hur studenterna ser på sin identitet i förhållande till hästen ser lite annorlunda ut i vuxenlivet 

än i uppväxten, även om flera gemensamma drag finns.  

Den identifikation av ”att vara en hästflicka” och tillhöra ”hästvärlden” som studenterna 

beskrev som viktig under uppväxten har tonats ner. Min tolkning är dock att studenterna 

fortfarande identifierar sig som ”hästmänniskor”, men att identiteten numera innehåller fler 

egenskaper. 

  De egenskaper som t ex handlingskraft, målmedvetenhet, ledarskap som 

utvecklades i uppväxten beskrivs ha betydelse även för hur vuxenlivet gestaltar sig. En 

student beskriver: 

 

”Jag har utvecklat en grundtillit till min egen förmåga att reda ut de flesta 

situationer i livet, till stor del tack vare mina hästerfarenheter”. 

 

  Egenskaper som utvecklades för att hantera hästar kunde överföras till att hantera livet i 

övrigt och konstruerade en identitet av självtillit för denna student.  

Att åtagandet att ta hand om en häst innebär ett stort ansvar återkommer i berättelserna.  

 

”Jag anser att själva ägandet av hästen har fostrat mig till en handlingskraftig 

person som sällan ger upp”. 

 

 Denna student lägger betydelse vid hästägandets fostrande funktion, och menar att ägandet 

gjort henne handlingskraftig och kanske också envis. Hon nämner det i positiva ordalag, att 

hästägandet har hjälpt henne att utveckla egenskaper som hon vill ha. Hammarén & 

Johansson (2009) menar att i ett posttraditionellt samhälle som vårt uppstår det nya 

förutsättningar för identitetsskapande. På ett plan innebär denna frisättning från traditioner 

och sociala band att människor kan experimentera med olika identiteter och möjligheter. Det 

blir möjligt att välja sin sexualitet eller att utforma en alternativ livsstil. De skriver med 

hänvisning till den engelske sociologen Anthony Giddens (1991) att vi idag kan tala om ett 

reflexivt identitetsprojekt. Människor författar aktivt sina egna berättelser, vilket det 

ovanstående citatet exemplifierar. 
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Hästen som andrum 

En stark trend i materialet, något som nästan alla studenter beskriver, är att deras liv med 

hästarna ger dem en stunds avkoppling i vardagen och att denna stund har stor betydelse för 

hur de hanterar sitt övriga liv. Jag beskriver detta som ett andrum. Tilläggas bör att de som 

beskriver denna avkoppling tillsammans med hästarna verkar beskriva sitt hästliv som ett 

komplement till övrigt liv. Hästarna är alltså huvudsakligen en fritidssysselsättning och inte 

ett arbete.  

En student beskriver hur hästlivet inverkar på hennes liv på följande vis: 

 

 ”Det är även skönt att kunna smita iväg till stallet ibland och då ha ett legitimt 

skäl till att slippa alla måsten i hemmet. Det ger mig kraft att ta tag i saker när 

jag kommer hem, vilket gör att jag får mer gjort än om jag inte åkt till stallet.”  

 

Hästlivet beskrivs som ett legitimt skäl att ta en paus från de krav och plikter som ställs på en 

yrkesarbetande mamma och ger henne ny energi för sysslorna i hemmet. Trots att studenten 

beskriver hästen som en legitim fritidsysselsättning så skriver hon också att hon ”smiter iväg 

till stallet”. Någonstans finns det alltså ett krav från något annat håll att hon egentligen skulle 

ha varit någon annanstans. Trots att det finns plikter som kallar, tar hon sig en stund i stallet 

och ger stunden legitimitet genom påståendet att hon ”får mer gjort än om hon inte hade åkt 

till stallet”.  

Innehållet i avkopplingen i hästumgänget beskrivs av en student på följande sätt:  

 

 ”Hos hästarna får jag lov att bara vara, det är skönt att få rensa huvudet från 

jobb och måsten samtidigt som man mockar, borstar och fodrar.”   

 

Min tolkning är att hon upplever att hästarna inte ställer krav på att hon inte behöver förställa 

sig. För henne innebär det att hon för en stund slipper tänka så mycket, istället kan hon 

fokusera på rutinartade uppgifter som inte kräver större tankeverksamhet utan ger fysisk 

stimulans, vilket är ett komplement till hennes övriga liv och stödjer hennes återhämtning.   

  Återkommande i flera berättelser är att hästmiljön erbjuder en på samma gång 

tydlig och rofylld miljö som har positiv inverkan på den psykiska hälsan. 
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 ”Umgänget med hästar innebär en begränsad, trygg och strukturerad miljö. 

Närheten till hästen, ansvaret det innebär och vänskapen är idag en arena där jag 

får möjlighet att reducera stressen inom mig.”  

 

 ”Efter en hektisk dag på jobbet känner jag verkligen hur jag varvar ner när jag 

kommer till stallet och den rofyllda miljön.”  

 

 Hästen och hästmiljöns stressreducerande effekt förklaras bl a genom att miljön är 

begränsad, tydlig och rofylld . Min tolkning är att stallet och hästarna erbjuder en frizon som 

är tillräckligt avskild från det övriga livet, och samtidigt legitim, för att huvudsakligen 

representera en rekreationsmiljö för studenterna. I deras föreställningar om hästarna och 

hästmiljön representerar de rekreation, vilket bidrar till en självförstärkande effekt. 

   Flera studenter beskriver att de tillsammans med hästen tvingas vara närvarande 

i stunden.  

”För mig är stallet en plats för avkoppling och återhämtning. När jag är med 

hästarna tvingas jag vara i nuet och kan inte tänka på alla borden och måsten.”  

 

”För att klara de utmaningar som ligger i ridning och hanterandet av hästar krävs 

en stark närvaro vilket på ett positivt sätt tvingar mig att släppa annat som pågår 

och har pågått i livet.”  

 

En möjlig tolkning är att umgänget med hästen bidrar till något som liknar en stunds 

mindfullness
6
 hos studenterna. En student beskriver hur hon upplever sitt hästumgänge genom 

begreppet flow. 

 ”Flow. Det är vad jag upplever i mina stunder med hästen. En total närvaro och 

en nukänsla.” 

 

En annan student gör följande beskrivning:  

                                                           
6
 De fyra hörnstenarna i mindfullness - medveten närvaro är: 1. Observera Att vara uppmärksam på händelser, 

känslor, tankar och reaktioner. Att tillåta sig att uppleva nuet. Beskriva: att sätta ord på det vi uppmärksammar. 
Att skilja sina reaktioner från de händelser som utlöst reaktionen. Att se tankar och känslor som subjektiva 
reflektioner över situationer och händelser. Inte döma Att observera och beskriva utan att fastna i 
värdeomdömen som ”bra” eller ”dålig”. Att i stället vara uppmärksam på handlingar och konsekvenser. Delta 
Att delta smidigt och spontant i det som händer utan att ha uppmärksamheten riktad mot sig själv. (Nilsonne 
2007) 
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 ” att umgås med hästar ger kontakt med mina egna känslor. Att vara här-och- 

nu.”  

 

Återkommande i berättelserna är att studenterna tillsammans med hästen upplever livet i 

presens. Hästen är oförmögen att tänka tankar om framtiden och kan därför endast vara i nuet. 

Studenterna beskriver dessutom att hästen kräver och tvingar detsamma av dem själva. 

Eftersom hästen inte tänker tankar om framtiden kan den inte heller ha några ambitioner vare 

sig med sig själv eller med människan.  Trots detta beskriver alltså studenterna att den utövar 

ett slags krav och tvång över dem att vara närvarande i stunden och dessutom finns det en 

underton i texten av att det är något som de uppskattar hos hästen. Andersson (2010) 

beskriver hästars reaktioner som omedelbara, stora och påtagliga och blir därmed tydliga. 

Därigenom krävs närvaro för att kunna förutse hästen. Min tolkning är att hästen är 

närvarande i varje stund och i samvaro med hästen kräver studenterna detsamma av sig själva 

för att helt enkelt upprätthålla sin egen säkerhet. Denna närvaro som de plockar fram ur sig 

själva, är något som de uppskattar i umgänget med hästen.  

Möjligheten till andrum i umgänge med hästar har haft inverkan på studenternas 

förmåga att buffra mot stressrelaterade symptom.  I några fall beskriver studenterna att hästar 

har haft en avgörande betydelse för hur de tacklar stress, vilket åskådliggörs i följande citat: 

 

” Jag har plågats av en accelererande stress både på arbetet och i privatlivet. 

Ibland har det känts omöjligt att hitta tid för hästar i ett pressat schema. Jag har 

aldrig vågat släppa hästkontakten helt, det har varit min livlina för att klara 

livets påfrestningar.”   

 

Studenten upplever moment i sitt liv med att hon plågats av en accelererande stress i ett 

pressat schema. Hästarna utgör för henne en livlina. Min tolkning av hennes upplevelse är att 

det andrum som hästarna ger henne i vardagen spelar en viktig roll för hennes totala 

livssituation. 

 

Jämlika relationer och fördjupad kommunikation 

Det finns en skillnad i hur hästen porträtteras under uppväxten och hur den relateras till i 

vuxenlivet. Hästen fick under uppväxten agera som mottagare för kärlek, omsorg och dels ge 

emotionellt stöd. Skillnaden består i att studenterna numera är mycket intresserade av att 
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kommunicera med hästen, att lära sig dess språk och tolka dess signaler. Detta intresse syntes 

inte så tydligt under uppväxten.  I vuxenlivet är kvinnorna intresserade av det svar de får från 

hästen, strävan är nu en någorlunda jämställd relation med hästen, de är inte längre 

intresserade av att utöva makt över hästen. Samspel, kommunikation och känsla betonas. 

Ingen av studenterna beskrev detta som ett huvudsakligt mål under sin uppväxt. Hästen var på 

den tiden något som man skulle lära sig att hantera, den skulle underkasta sig flickornas 

dominans av den. Skillnaden är tydlig i materialet, men ingen av studenterna problematiserar 

denna skillnad.  

Målet är numera en fördjupad relation med hästen. Att anpassa sitt beteende för 

att underlätta för hästen att förstå anges som en möjlig väg för detta. En student beskriver: 

 

”Samspel mellan mig och hästen som är en central roll så försöker jag lära mig 

hästens språk för att kunna respektera den som individ”  

 

Andra beskriver målet som en samklang i ridning vilket åskådliggörs i följande exempel:  

”Förfina kommunikationen så att det ibland räcker med att tänka” . 

 

 Flera av studenterna använder Sally Swifts (1985) uttryck att bli ”Ett med hästen”, som ett 

mål. Min tolkning är att sökandet efter en harmonisk relation med hästen numera innebär att 

studenterna även granskar sig själv, för att optimera relationen.  

Genomgående beskrivs att hästarna tar mycket tid i anspråk. Utifrån 

berättelserna tolkar jag studenterna gärna lägger mycket tid på att vara med sina hästar. 

Problemet med tid uppstår då det skall prioriteras med andra delar av livet. Några studenter 

upplever att de ibland känner dåligt samvete gentemot makar och barn som inte är 

hästintresserade. De beskriver också att vänkretsen utanför bekantskapen i världen kring 

hästarna har begränsats. Några studenter önskar att de kunde ändra på detta, medan andra 

menar att det är ett medvetet val som de trivs med.  

Tidsaspekten beskrivs också i positiva ordalag från de studenter som delar 

hästintresset med sina tonårsbarn. De berättar att det har varit en förmån att få tillbringa 

mycket tid i stallet och på tävlingar tillsammans med sina barn i övre tonåren. Många goda 

samtal har blivit av i bilen på väg till och från träningar och tävlingar, vilket åskådliggörs i 

följande citat: 
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  ”Jag brukar säga att de flesta tonårsproblemen löste vi på våra resor till ridning 

och tävling med hästen bak i ”lådan”. Vi blev mer än mamma-dotter eftersom vi 

hade det tillsammans också.” 

 

  Deras liv befann sig i olika livsfaser, men genom det gemensamma intresset kunde en mor 

och en dotter i övre tonåren mötas, vilket ledde till en jämställd relation mellan två kvinnor 

som fick betydelse för hur deras vuxna relation till varandra utvecklades. 

 

Aldrig ensam – alltid behövd 

I vissa avseenden beskrivs hästlivet som slitigt. Framförallt när studenterna refererar sitt 

hästliv till väder- och årstidsrelaterade orsaker såsom regn, lera och mörker finns 

beskrivningar som kräver att studenterna utvecklar uthållighet. Hästlivet innebär en del 

umbäranden då skötseln av hästen är nödvändig varje dag. En självklar ansvarsfullhet för att 

utföra uppgifter i alla slags väder utomhus verkar finnas hos studenterna. 

 

 ”Man är ju aldrig ensam, alltid efterlängtad och behövd. Man måste alltid gå ut 

hur det än känns och efteråt mår man ju så gott. Hur många gånger har man inte 

tittat på regnet och bara inte vill gå ut. Ålar sig i kläderna och kommer ett par 

timmar senare in och bara mår så gott.”   

Trots att hästlivet innebär att studenten måste ta sig samman och göra saker med hästen fast 

hon inte har lust, så berättar hon att hästens behov skapar mening i hennes liv, och får henne 

att må bra.  

Det dagliga slitet utrustar studenterna med copingstrategier, robusthet och 

seghet vilket också ger återverkningar i det övriga livet.  

 

 ”Genom mitt liv med hästar har jag skapat mig en bild av min egen kropp som 

kompetent och möjlig att lita på. Detta ger en trygghet i vardagen men jag har 

även i tuffare situationer haft nytta av att jag är fysiskt seg och kapabel.”  

 

 Jag tolkar att studenten genom sitt liv med hästar har varit med om många succéupplevelser 

av situationer som krävt uthållighet och fysisk styrka, hennes erfarenhet från dessa händelser 

är att hon är robust. Denna självbild ger mening i övriga livet.  
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Tankar om framtida ålderdom 

”Det är svårt att föreställa sig ett liv utan hästar. Jag har en bild av mig själv i framtiden som 

en rynkig gammal tant galopperande i full fart på en skogsstig”. I denna beskrivning tolkar jag 

en kvinna som accepterar sin av ålder medtagna kropp, men har en förvissning om att hästen 

trots hennes ålder, ändå kommer att bära henne ut i skogen i galopp och ge hennes liv glädje 

och mening. Hästen hjälper henne att utmana normer för vad åldrande innebär, som i hennes 

fall innebär galopp i full fart trots rynkorna. Min tolkning är att hon här ger exempel på en 

förskjutning av normerna för kvinnligt åldrande som Persson (2010) beskriver. 

 Intressant nog finns också ett motsatt exempel i materialet då en student 

beskriver hur hon i en snabb galopp tänker ”är detta verkligen något som en dam på snart 

femtio år ska syssla med”. Denna student upplever att hon utmanar normerna för vad en 

person i hennes ålder bör aktivera sig med, och har lett till att hon börjat ”omvärdera sitt val 

av utövande av ridning”, och på så sätt funderar på att anpassa ridningen till normerna för 

normalt åldrande. Ålderdomen hör till framtiden för dessa studenter, men tankarna på den 

känns inte skrämmande när de tänker på att hästarna kommer att vara en del av den.  

 

”Eftersom jag ser det som naturligt att hästar kommer att vara en del av resten 

av mitt liv är jag inte heller orolig för att bli gammal och inaktiv/…/ naturligtvis 

kan det hända saker som man inte kan styra över men det är en skön känsla att 

ha en viss trygghet inför detta inför ålderdomen” 

 Studenten är förvissad om att hästars närvaro i hennes liv kommer att göra hennes ålderdom 

aktiv och min tolkning är att hon med dessa ord också känner trygghet för att hästarna 

kommer att tillföra hennes liv mening, även på ålderns höst. Tankarna på att hästar kommer 

att vara en del av hela livet, leder till trygghet inför ålderdomen. Hästen betydelse på ålderns 

höst beskrivs av en student som hänvisar till sin fars sista tid.  

 

”Bara vissheten om att hon fanns och att han kunde komma och klappa henne 

gjorde honom glad”.  

 

Hästen skänkte glädje för denna man under ålderdomen trots att det gemensamma arbetet var 

slut. Det berikade hans liv, även under den sista tiden. Att hästen tillför livet mening trots att 

det medför att annat behöver bortprioriteras diskuteras i följande citat:  
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 ”Jag tänker någon gång ibland att om jag inte hade häst så skulle jag ha både tid 

och pengar till att resa. Men kan jag tänka mig ett liv utan häst? Nej, det känns 

inte som jag skulle. Jag skulle sakna hans huvud på min axel, hans lena mule när 

han vill gosa, de där korta stunderna i ridningen när jag är ett med hästen och att 

borra in näsan i hans päls en varm sommardag och känna den där härliga lukten 

av varm häst”.   

 

De försakanden som studenten beskriver att hon behöver göra för att ha sin häst, uppvägs av 

de faktorer som livet med hästen medför, som hon upplever ger livet mening.  

 

Sammanfattning av analysen 

I analysen framkommer att studenterna ger hästar och hästens miljö stor betydelse för 

utveckling av egenskaper som tydlighet, handlingskraft och ansvarsfullhet hos studenterna. 

Egenskaperna relateras till stallets fostrande funktion under uppväxten och beskrivs i flera av 

studenternas berättelser som en integrerad del av deras person även som vuxna. 

Under uppväxten betonas hästens förmåga att vara ett socialt och emotionellt 

stöd när livet av olika skäl upplevdes instabilt, som viktigt. I vuxenlivet framhålls hästens och 

hästmiljöns rekreerande inverkan på studenternas liv. I studenternas tankar om framtiden 

beskrivs hästen som medaktör för att ge livet trygghet och möjlighet att leva ett aktivt liv 

under ålderdomen.  

Den sociala situationen i stallet påverkade relationerna med kamrater respektive 

hästarna under uppväxten. Analysen tyder på skillnader i hur dessa relationer såg ut, i viss 

mån kan dessa relateras till de olika hierarkiska strukturerna som fanns. I vuxenlivet nämns att 

hästlivet tar mycket tid som en faktor som påverkar det sociala livet, ibland på ett negativt 

sätt. Tidsaspekten benämns i positiva formuleringar från dem som genom hästarna fått 

möjlighet att tillbringa mycket tid tillsammans med sina barn.  

Hästens betydelse för studenternas upplevelse av mening beskrivs under 

uppväxten oftast i relation till att hästens behov av studenternas omsorg tillförde 

meningsfullhet i livet. Hästens omsorgsbehov finns också som grund för upplevelse av 

mening under vuxenlivet, med tillägget att studenterna i högre grad lägger vikt vid 

kommunikation med hästen, att tolka och förstå hästen och skapa en jämbördig relation med 

den, betonas för att uppleva mening. I tankar om framtida ålderdom ges hästens närvaro i livet 

mening då den tillför ett emotionellt värde samtidigt som den understödjer ett aktivt liv som 



39 
 

utmanar normer för åldrande. Tankar på att hästen skall vara en del av hela livet ger trygghet 

inför framtiden.   

Diskussion 

Att hästar har stor betydelse i blivande ridterapeuters liv är inte förvånande. Studien visade att 

studenterna har en mycket välintegrerad och positiv bild av hästar. Att socialarbetare själv har 

personliga erfarenheter av socialt förändringsarbete är ovanligt. I hästunderstött socialt arbete 

är det däremot mycket vanligt att ridterapeuten själv har mycket stor erfarenhet av hur hästar 

kan inverka på människan. Denna egna erfarenhet av hästar leder troligen till att de kan 

relatera dem på många olika sätt. Ridterapeutens eget känslomässiga engagemang i hästar kan 

troligen bidra till att skapa inspirerande och motiverande miljöer. Studier av t ex Duncan, 

Miller & Sparks (2004) har visat att metoder som klienten själv tror mycket på och där 

klienten upplever relationen till behandlaren som god, tenderar att ge bra resultat. Det betyder 

att om klienten uppfattar att ridterapin är motiverande och kan bidra till förbättring kan 

förväntanseffekten leda till ett gott behandlingsresultat.  

Att arbeta med andra personers sociala förändringsarbete, med hjälp av en 

modell som man personligen är starkt påverkad av och känslomässigt engagerad i, kräver 

dock mycket medvetenhet och reflektion. Det finns risk för att ridterapeuten har svårt för att 

hålla distans till sina egna upplevelser och erfarenheter, kanske särskilt när de är så 

välintegrerade, nästan internaliserade, som denna studie ger uttryck för. Bristen på 

väletablerade metoder i hästunderstött socialt arbete ökar på risken. Av dessa skäl finns det 

anledning för den blivande ridterapeuten att själv problematisera över sina egna antaganden 

om hästars inverkan på människan. Genom medvetenhet om den egna erfarenhetsryggsäcken 

kan förståelse för andras ryggsäckar skapas. På detta sätt borde ridterapeutens professionalitet 

öka. Detta är ett område som återstår att beforska.  
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Bilaga 1 

 

 
  
Jag heter Ida Runge och är student på masterprogrammet i socialt arbete vid Socialhögskolan i Lund. 
Utöver mina studier arbetar jag också för ridterapi i Sverige.  

 

Syftet med denna studie är att utreda hur studenter som utbildas för att arbeta med ridterapi 
upplever hästens betydelse för dem själva. Det är troligt att dessa upplevelser dels påverkar vilka 
förväntningar som ställs på den terapeutiska interventionen och dels påverkar hur interventionen 
genomförs.  

 

Studiens empiri baseras på en examinationsuppgift där studenterna har beskrivit vad hästen har haft 
för betydelse för dem utifrån ett fysiskt, socialt och emotionellt perspektiv. Upplevelserna relateras 
till kurslitteratur som delvis innehåller en egenvald skönlitterär film eller bok. Det empiriska 
materialet sätts i en teoretisk ram, i syfte att förstå på vilka grunder studenterna bygger sin 
utbildning och sitt arbete. Studien bedrivs helt avskild från kursen HS172B. 

 

Dina uppgifter kommer att hanteras på ett sätt så att obehöriga inte kommer att ta del av dem. I den 
slutgiltiga uppsatsen förblir du självfallet helt anonym 

 

Ditt deltagande är helt frivilligt och att du har rätt att avbryta din medverkan när som helst under 
processens gång utan att ge en förklaring till detta. 

 

Resultaten kommer efter avslutad studie att finnas tillgängliga via Lunds universitet - LUP Student 
Papers och efter förfrågan hos författaren, som pdf-fil.  

 

Kontaktperson för studien är Ida Runge, telefon xxxxxxx.  

Handledare Håkan Jönson, docent och lektor vid socialhögskolan i Lund, telefon xxxxxx. 
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Bilaga 2 

 

 

 

 Samtycke till deltagande i en studie av hur studenter som utbildas för att 
arbeta med hästunderstött förändringsarbete själva uppfattar hästens 
betydelse.  
 
Studien görs av Ida Runge, student på masterprogrammet i socialt arbete på 
Socialhögskolan i Lund, under handledning av Håkan Jönson, docent i socialt 
arbete .  
 
 
 
Medgivande  
 
Jag bekräftar härmed att jag har tagit del av information om studien och accepterar att delta. Jag 
har fått möjlighet att ställa frågor om studien.  
 
Jag har fått information om att de uppgifter som samlas in om mig kommer att behandlas 
konfidentiellt, på ett sådant sätt att min identitet inte kommer att avslöjas för obehöriga.  
 
Jag är medveten om att min medverkan är helt frivillig och att jag när som helst och utan 
närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande.  
 
 
 
Ort och datum_______________________________________________________________  
 
Förnamn och efternamn_______________________________________________________  
 
Adress______________________________________________________________________  
 
Telefonnummer______________________________________________________________  
 
 
Namnteckning_______________________________________________________________ 
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Bilaga 3 

 

Uppgift 1. B.  
Förmodligen har alla ni som startar den här kursen egna starka upplevelser av umgänge 
med hästar. Denna uppgift består i att du skall beskriva vad hästen har betytt för dig 
utifrån ett socialt, emotionellt och fysiskt perspektiv. Referera dina upplevelser till 
Forsbergs bok Att utveckla handlingskraft och Norlings böcker Djur i vården och 
Rekreation och psykisk hälsa, samt en skönlitterär bok eller film om hästar som har 
betydelse för dig. 
Använd c:a 1000 ord till denna uppgift. 

Uppgiften lämnas in via it’s learning senast den xx/x. 

 

 

 

 

 

 


