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Background  

Autism Spectrum Disorder (ASD) means the individual’s inability to interact in natural 

relationships and situations. Treatment in autism is not particularly explored. Some say the core is 

to accept people with ASD as they are and some say you should use all possible resources. Parents 

of children with ASD experience a lot of sadness and are living under constant pressure, they also 

worry about the siblings who often takes a lot of responsibility. Research has shown that play 

therapy and therapeutic horseback riding can improve ASD children’s functioning.  

 

Aim  

Explore relatives’ experiences of the Horse Boy Method for children with Autism Spectrum 

Disorder. 

 

Method 

Half-structured interviews with a hermeneutic phenomenological approach were conducted with 

seven relatives of children with Autism Spectrum Disorder who have been participating at least 

two months in the activities at the Horse Boy Centre in Texas, USA. 

 

Results  

Relatives of children with Autism Spectrum Disorder experiences’ are described in four 

categories: Relatives description of the Horse Boy Method, A changed way of seeing and to relate, 

The relatives’ experiences of the children’s development and Future. 

   

Conclusion  

Childlead treatment and the relative’s situation need more attention in the clinical habilitation in 

the field of Autism Spectrum Disorder. To succeed with this work more research about childlead 

treatment is required. An interprofessional way of working between professionals who work with 

these children is also needed. 

 

Keywords  

Autism Spectrum Disorder, Therapeutic Horseback riding, Childlead treatment, Physiotherapy, 

Horse Boy Method. 
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Introduktion 

Autismspektrum tillstånd (AST) innebär att individen har en bristande förmåga att interagera i 

naturliga relationer och situationer. Behandling vid autism är inte särskilt undersökt och vissa 

menar att det centrala är att acceptera personer med AST som de är och andra menar att man skall 

använda alla insatser som går. Föräldrar till barn med AST känner mycket sorg och lever under 

ständig press, de oroar sig även för syskonen som ofta tar ett stort ansvar. Forskning visar att barn 

med AST kan få förbättrad funktion av lekterapi och ridterapi.  

 

Syfte   

Att utforska upplevelser och erfarenheter av Horse Boy metoden hos anhöriga till barn med 

autismspektrum tillstånd. 

Metod 

Halvstrukturerade intervjuer med en hermeneutisk fenomenologisk ansats genomfördes med sju 

anhöriga till barn med autismspektrum tillstånd som under minst två månader deltagit i aktiviteter 

vid Horse Boy Centre i Texas, USA. 

 

Resultat 

Anhöriga till barn med autismspektrum tillstånds upplevelser och erfarenheter beskrivs under fyra 

teman: Anhörigas beskrivning av Horse Boy metoden, Ett förändrat sätt att se och förhålla sig, De 

anhörigas upplevelser av barnets utveckling samt Framtiden. 

 

Slutsats 

Utifrån detta framhålls att barncentrering och anhörigas situation behöver lyftas inom den kliniska 

habiliteringen i området för autismspektrum tillstånd. För att lyckas med arbetet behövs mer 

forskning om barncentrering. Ett interprofessionellt arbete mellan de yrkesprofessioner som 

kommer i kontakt med barn med autismspektrum tillstånd behövs. 

Nyckelord 

Autismspektrum tillstånd, Ridterapi, Barncentrering, Fysioterapi, Horse Boy metoden. 
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INTRODUKTION 

Hästpojken är titeln på en självbiografisk bok och en dokumentärfilm som följer Rupert Isaacson 

och hans fru som försöker att hitta bot för sin autistiske son Rowan (1). Som 

fysioterpaeutstuderande med mångåriga egna erfarenheter av hästar och ridning väcktes intresset av 

Horse Boy metoden som möjlig alternativ anpassad fysioterapeutisk behandling för barn med 

autismspektrum tillstånd. Att utforska detta närmre blev utgångspunkten för den här studien. 

Den första forskningen kring autism kom 1943 (2). Autism innebär att individen har en bristande 

förmåga att interagera i naturliga relationer och situationer. Vid autism är likgiltighet inför andra 

människor och isolering typiskt karakteristiskt. Autistiska personer saknar ofta talförmåga eller 

pratar i form av ekolali, det vill säga att de upprepar det man säger till dem (2), även andra 

stereotypa och repetitiva beteendemönster är vanligt förekommande (3). Personer med AST har ofta 

svårt att tolka och analysera information (4). Detta blir extra svårt i sociala sammanhang eftersom 

informationen där ofta är underförstådd (3). Autistiska personer är ofta systematiska, noggranna och 

har sinne för detaljer (3) vilket gör att de har lätt att lära sig udda saker som exempelvis tidtabeller 

eller ett enormt antal telefonnummer (4). Många har en stor koncentrationsförmåga och uthållighet 

vid utförandet av en specifik uppgift inom sitt intresseområde. Personer med AST behöver ofta 

längre tid för att lära sig nya saker men eftersom de generellt sett har ett välutvecklat långtidsminne 

finns kunskapen sedan kvar (3). För att diagnostiseras med autismspektrum tillstånd krävs att 

individen innan 36 månaders ålder har påvisat brister inom socialt samspel, kommunikation samt 

har inskränkta beteende och intressemönster (5). 

I en SBU-rapport presenteras att föräldrar till barn med AST känner mycket sorg och lever under 

ständig press. Det framkommer också att de oroar sig för syskonen som ofta tar ett stort ansvar. 

Föräldrarna uttrycker även en önskan att dela sina erfarenheter med andra i samma situation (6). I 

en rapport från riksförbundet Attention har man sett att föräldrar till barn med AST ofta känner sig 

stressade. Många beskriver att de känner oro över att klara av sitt jobb och att de inte räcker till för 

syskonen och andra anhöriga (7). 

Behandling vid autism är inte särskilt undersökt och som det ser ut idag finns det två läger. Vissa 

menar att det centrala är att personer med AST blir accepterade som de är och deras sätt att förstå 

omvärlden (8). Andra menar att man skall använda alla insatser som går för att personer med AST 

skall fungera som vem som helst (8). Att personer med AST har olika funktionsnedsättningar 

påverkar också val av behandling. Vid god och hög begåvning tillsammans med en god självbild 

menar man att någon behandling inte är aktuell (8). Det är dock inte ovanligt att personer med AST 
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även har andra funktionsnedsättningar. Vid omfattande funktionsnedsättningar inom olika områden 

anser man att behandling skall sättas in för att eventuellt kunna påverka symtombilden (8). Olika 

pedagogiska perspektiv och metoder har utvecklats inom området. Ett vanligt förekommande 

pedagogiskt perspektiv är Treatment and Education of Autistic and related Communication 

handicapped Children (TEACCH). I TEACCH som metod beskrivs Structured Teaching som 

bygger på noggranna och regelbundna bedömningar av det unika hos varje individ. Vid planering av 

undervisning utgår man från individens behov, intressen och styrkor. En viktig del i Structured 

Teaching är att den pedagogiska planeringen görs i sammarbete med föräldrar och personal (9). En 

annan vanligt förekommande metod i USA idag är Applied Behavior Analysis (ABA) en välkänd 

metod som ökat i popularitet den senaste tiden. Metoden handlar om att strukturera barnets 

livsituation. Barnet uppmärksammas vid uppvisande av användbara förmågor eller korrekta sociala 

beteenden, barnet får dock ingen uppmuntran för beteenden som kan vara skadliga eller som 

förhindrar inlärning. ABA metoden kan hjälpa individer att lära sig leva produktiva liv samt få 

kunskaper kring det sociala samspelet men även komplexa kunskaper som att läsa och föra 

konversationer (10).  

En behandling som används vid AST idag är tidig intervention där förskolebarn får mer träning och 

stöd än normalt i den åldern. Man arbetar med att anpassa miljön och pedagogiska insatser (8). 

Psykologiska och psykoterapeutiska insatser som till exempel kognitiv beteende terapi är också en 

behandlingsmetod som används (8). Grafiskt kommunikationssystem eller handtecken kan hjälpa 

barn med AST till bättre kommunikation (11). Lekterapi som behandling kan vara användbart då 

barnen genom lek får bearbeta sina upplevelser, positiva som negativa. För en del barn kan detta 

innebära minskad ångest eftersom de får ett verktyg som hjälper dem hantera sina känslor (12). 

Leken baseras på frivillighet och lust samt ger utrymme för fantasi. I leken speglar barnen varandra 

och det stärker deras självbild (13). Andra behandlingar vid AST är avslappning, mindfulness (3) 

och ridterapi (14).  

Ridterapi menas att ryttaren rider på hästen, vilket för ryttaren innebär kontinuerliga posturala 

utmaningar genom de rörelser som hästen framkallar. Hästens rörelser liknar människans 

gångmönster som är bilaterala samt symmetriska och rörelserna går genom ryttarens bäcken och 

påverkar således motorisk aktivitet i ryttarens bål och bäcken. Ridterapi har även en sensorisk och 

känslomässig påverkan (15). Ridterapi används som behandling för personer med cerebral pares 

eller med nedsättningar i gång, förflyttningsförmåga, postural kontroll eller har muskelasymmetrier 

(14). Det används även för personer med ryggsmärta (15) eller för de som behöver öka sin 

kroppskännedom (16). Man har kunnat se att ridterapi ger bättre balans i sittande, stående och 
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gående (15,17). Även minskad spasticitet i nedre extremiteten, ökad kroppskännedom (17), 

minskad smärta vid nack- och ryggbesvär samt ökat välbefinnande (15). Ridterapi för autistiska 

barn har visat sig kunna öka deras koncentrationsförmåga och funktion i sociala sammanhang, 

främst när det gäller social motivation. Andra psykosociala effekter är förbättrad uppmärksamhet 

och hantering av sinnesintryck (18). Oönskade beteenden som knäppande med fingrarna, tugga på 

föremål och sina egna händer kan minska vid intensiv ridterapi under minst en månads tid (19). 

Horse Boy Centre i Texas, USA, erbjuder familjer från både närområdet och andra delar av världen 

att komma till dem på regelbunden basis eller på kortare läger. Deras vision är att den helande 

effekten av hästar, natur och den stödjande gemenskapen kan hjälpa familjer med ett autistiskt barn 

(20). I en intern studie med sex familjer som deltagit i ett tredagars läger framkommer att 

föräldrarna upplevde en positiv effekt av Horse Boy metoden i form av minskad stress och ångest 

(21). Metoden grundar sig i ett lärande som består av sex steg med syfte att barnen skall öppna sig 

och utvecklas. Det centrala i lärandet är att ta tillvara på barnets motivation och intressen, att man 

befinner sig i rätt miljö och att man har rätt personer i sin omgivning. Mer specifikt är de sex stegen 

följande (22): 

1. Miljö – Autistiska barn har höga nivåer av stresshormonet kortisol och låga nivåer av ”må 

bra” hormonet oxytocin. Rätt miljö kan sänka kortisolet och öka oxytocin nivån hos barnen. 

2. Sinnesintryck – Barnen får ofta felinformation från sitt nervsystem. Det kan innebära att en 

lätt vind kan kännas som en kraftig storm mot kroppen. För att lugna kroppens överaktiva 

sensoriska system använder man kroppskontakt med hästen som har en lugnande inverkan 

på barnen. 

3. Rörelse – Barnen lär sig bäst i rörelse och genom att själva få utforska olika saker. Rytmiska 

rörelser som vid ridning kan också ha en god inverkan på inlärningsförmågan hos dessa barn. 

4. Regelbaserad lek, tankesätt och sociala färdigheter – Genom lek försöker man få barnen att 

lära sig det sociala samspelet som till exempel när någon ljuger eller talar sanning. 

5. Kunskap – Med humoristisk undervisning där man tar tillvara på barnens motivation skapas 

goda möjligheter för att få nya kunskaper inom allt från stavning till matematik. 

6. Delaktighet – Genom att alltid lyssna och respektera barnens vilja, oavsett om den är positiv 

eller negativ, stärker man barnets delaktighet. 

På Horse Boy Centre erbjuds familjerna att delta i en playdate per helg. Till varje playdate kommer 

tre till fem familjer, de har under tre timmar möjlighet att delta i aktiviteterna som erbjuds. Under 
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varje playdate finns en häst tillgänglig för barnen att rida på men även andra djur att umgås med. På 

Horse Boy Centre erbjuds också tredagars läger så kallade ”camps” för familjerna. Ett camp har 

samma upplägg som en playdate, skillnaden är att man arbetar mer intensivt med barnet under dessa 

dagar (23). Föräldrarna har även möjlighet att lära sig metoden online, genom läroböcker eller 

workshops (24). Horse Boy teamet består av personer med olika utbildning inom alltifrån 

människohjärnan till hästens frihetsdressyr. En del av teamet saknar akademisk utbildning inom 

autismområdet men har istället flera års erfarenheter av att arbeta med autistiska barn (25). Utöver 

den utbildade personalen finns anhöriga och praktikanter på centret som går under benämningen 

volontärer och dessa stöttar upp teamet (26). 

Forskning av anhörigas erfarenheter av olika behandlingsmetoder är begränsad. Det man ser idag är 

att föräldrar till barn med autism lever under ständig press (6) och att de oroar sig för hur de skall 

räcka till för syskon och anhöriga (7). För att utifrån ett fysioterapeutiskt perspektiv kunna arbeta 

med barn med autismspektrum tillstånd krävs mer forskning i ämnet. Syftet med den här studien är 

att utforska upplevelser och erfarenheter av Horse Boy metoden vid Horse Boy Centre i Texas, 

USA, hos anhöriga till barn med autismspektrum tillstånd. 

 

 

 

METOD 

Utifrån syftet har en hermeneutisk fenomenologisk ansats med halvstrukturerade intervjuer valts 

(27). Vetenskaps- och kunskapsteoretiskt representerar fenomenologin en typ av förståelse där 

människans subjektiva erfarenhet erkänns som giltig kunskap för att utveckla en förståelse av olika 

fenomen. För att tolka och förstå dessa erfarenheter har författarna använt sig av en hermeneutisk 

ansats där man utgått från sin egen förförståelse och en växling mellan förståelsen av delarna i 

relation till helheten arbetat med analysen av datamaterialet (27). 

 

Deltagare och Urval   

Deltagarna i studien är anhöriga till barn med autismspektrum tillstånd som får behandling vid 

Horse Boy Centre i Texas, USA. Totalt tillfrågades åtta personer om att delta i studien. En av 

deltagarna föll bort då det inte gick att finna en tid till intervjun. Sju personer intervjuades men vid 

en av intervjuerna deltog både mamman och pappan till barnet, varför det sammanlagda antalet 

intervjuer blev sex. Fyra av deltagarna var mammor till barnen, två av deltagarna var pappa till 
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barnen och en av deltagarna var mormor till två barn. 

För att rekrytera intervjupersoner tillfrågade den forskningsansvariga vid Horse Boy Centre 

anhöriga cirka en månad innan intervjuerna utfördes. När de anhöriga fick förfrågan att delta i 

studien erhöll de ett informationsbrev om studien. I samband med intervjun fick deltagarna skriva 

under att det tagit del av deltagarinformationen och att de samtyckte till att delta (se bilaga 1). 

Deltagarna var anhöriga till barn under 13 år, med allt ifrån lätta besvär till mycket svåra. 

Inklusionskriterierna var att barnet regelbundet fått behandling enligt Horse Boy metoden minst en 

gång per månad och under minst två månaders tid. I inklusionskriterierna ingick även att deltagarna 

bodde högst en timme ifrån Horse Boy Centre i Texas, USA, detta av praktiska skäl. 

Deltagare 1 – Har under två månaders tid deltagit på playdates. 

Deltagare 2 – Har under ett års tid deltagit på playdates. 

Deltagare 3 – Har under fyra års tid deltagit på playdates samt Horse Boy camps. 

Deltagare 4 – Har under två års tid regelbundet deltagit på playdates samt Horse Boy camps. 

Deltagare 5 – Har under nio månaders tid regelbundet deltagit på playdates. 

Deltagarna 6 & 7 – Har under sju månaders tid deltagit på playdates och har gått på Horse Boy 

lektionen. 

 

Genomförande 

I studien har en öppen halvstrukturerad intervjumetod använts för att undvika att styra svaren som 

framkommit i intervjuerna (27). Intervjumetoden innebär att en inledande öppen intervjufråga ställs 

med fördjupande följdfrågor för att få höra den anhörigas egna upplevelser och erfarenheter om 

Horse Boy metoden (28). Författarna hade innan intervjuerna tagit fram ett antal olika frågeteman 

för att kunna besvara syftet i studien (se bilaga 2). Provintervjuer gjordes för att träna på detta. 

Deltagarna bestämde själva vart de ville att intervjun skulle genomföras för att det skulle kännas 

tryggt och fungera smidigt. En av intervjuerna hölls på Horse Boy Centre utomhus på den plats där 

behandlingen sker. En av intervjuerna genomfördes på ett café. De övriga fyra intervjuerna 

genomfördes i deltagarnas hem. Deltagarna fick själva bestämma om de vill ha någon med sig eller 

om de ville vara ensamma vid intervjuerna. Vid en av intervjuerna var mamman, pappan och barnet 

med. Vid övriga fem intervjuer var endast den anhörige närvarande. 



Anhörigas syn på Horse Boy metoden 

 

9 

 

Bild 1: Intervjuplatsen på Horse Boy Centre 

Författarna genomförde varannan intervju, tre intervjuer var. Båda författarna satt med under 

samtliga intervjuer. Den som inte genomförde intervjun observerade. När intervjuaren var klar med 

sina frågor bjöds observatören in för att ställa kompletterande frågor till deltagaren. I slutet av 

intervjun fick deltagaren chansen att tillägga sådant som inte kommit upp under intervjun. 

Alla intervjuerna spelades in på två stycken röstinspelningsdosor. Intervjuerna varade mellan 50 

minuter och två timmar.   

 

Bearbetning och analys 

Intervjuerna transkriberades av den som genomfört intervjun. Inspelningarna kontrollyssnades en 

gång av intervjuaren som genomfört den för att korrigera eventuella fel i transkriptionen. 

Datamaterialet analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats (29). 

Författarna började med att ta ut meningsbärande enheter. Dessa kondenserades så att budskapet 

lyftes fram. All data som besvarade syftet inkluderades i resultatet. Vid kondensering av de 

meningsbärande enheterna benämndes enheterna med en kod. Flera koder utgjorde en kategori vars 

innehåll var av liknande art. Nästa steg var att en tväranalys gjordes för att ta ut teman som speglade 

studiens syfte. Detta steg gjorde författarna tillsammans med handledaren. För varje tema skapades 

en tankekarta, där olika undergrupper organiserades för att slutligen arbeta fram hur resultatet 
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logiskt skulle organiseras och presenteras (29). 

 

Etik 

Deltagarna undertecknade som tidigare nämnts, ett informerat samtycke (se bilaga 1), utformat i 

enlighet med Vetenskapsrådets och WHO:s etiska riktlinjer. Deltagandet i studien var enligt detta 

helt frivilligt och kunde avbrytas när som helst, även efter att intervjun var gjord oavsett om man 

tidigare gått med på att delta. Om det var någon fråga som deltagarna inte ville svara på, behövde de 

inte göra det, utan att ge en anledning till varför. Frågorna ställdes på ett sådant sätt att de ej skulle 

upplevas kränkande eller irrelevanta. Alla frågor hade en stark anknytning till studiens syfte. 

Intervjuerna spelades in, inspelningarna och transkriberingarna har endast författarna och 

handledaren haft tillgång till. Materialet behandlades konfidentiellt och förvarades inlåst. 

Risker med deltagandet i studien är att författarna bad samtliga att dela med sig av personlig 

information vilket kan kännas obekvämt att prata om eller ge känslomässiga reaktioner. Dock gav 

det halvstrukturerade intervjuförfarandet möjligheter för intervjupersonen att i stor utsträckning 

styra innehåll och djup i förmedlingen av de egna erfarenheterna. Nyttan med studien var att 

författarna fick en större förståelse av anhöriga till barn med autismspektrum tillstånds upplevelser 

och erfarenheter av Horse Boy metoden. 

Studien är godkänd av handledare Susanne Rosberg vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs 

universitet. 
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RESULTAT 

För att ge läsarna en uppfattning om anhörigas upplevelser av att leva med ett autistiskt barn i 

familjen inleds resultatredovisningen med några anhörigas berättelser under rubriken ”Autism ett 

heltidsarbete för hela familjen”. Därefter beskrivs analysen av de anhörigas erfarenheter och 

upplevelser av Horse Boy metoden under fyra teman: Anhörigas syn på Horse Boy metoden, Ett 

förändrat sätt att se och förhålla sig, De anhörigas upplevelser av barnets utveckling samt 

Framtiden. Några teman har underteman som presenteras i Tabell 1.  

I citaten har namnen tagits bort för att deltagarnas identitet ej skall avslöjas. Citaten är återgivna på 

engelska för att innebörden i dem inte skall gå förlorade i en svensk översättning. I texten valde 

författarna att kalla den utbildade personalen på centret för Horse Boy terapeuter och anhöriga samt 

personer med enbart praktisk erfarenhet av autism för volontärer. 

 

Tabell 1. Anhörigas syn på Horse Boy metoden 

Teman Underteman 

Anhörigas beskrivning av Horse Boy  

Metoden 

En trygg och säker miljö att vara sig själv i 

En miljö som stimulerar kreativitet 

Hästen – En glädjespridare 

Den fördomsfria atmosfären 

Personalens genuina intresse för barnen 

Inlärning och intresse 

En metod för hela familjen 

Ett förändrat sätt att se och förhålla sig Kunskap, förståelse och strategier 

Yes - environment - ett sätt att stärka barnets 

självkänsla 

Utbyte med andra anhöriga 

De anhörigas upplevelser av barnets  

Utveckling 

- 

Framtiden - 

 

 

Autism – ett heltidsarbete för hela familjen 

Som anhörig till ett barn med autismspektrum tillstånd har man i många fall provat de flesta 

behandlingar som finns att få. Det är kostsamt att leva med dessa barn, det är även oerhört 

påfrestande och stressande för de som lever omkring barnet. Många i samhället vet inte vad det 

innebär att ha ett autistiskt barn, de anhöriga kan därför ofta behöva be om ursäkt för barnets 

beteende och känna sig tvungen att förklara att barnet har autism. En del känner att de skäms över 

sitt barn och blir ledsna när folk ifrågasätter deras sätt att uppfostra barnet. Hela situationen känns 
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negativ och nedslående för de anhöriga. 

“I had to see a therapist because I have developed so much anxiety, going into stores/…/ and he 

would have meltdowns, and you can just feel people are staring at you and they are awful.“ 

För de anhöriga till barn med autismspektrum tillstånd är sociala sammanhang ofta svåra. Dels för 

att barnen saknar flexibilitet och dels för att de inte riktigt förstår hur man förväntas bete sig. På 

grund av andra människors okunskap om vad diagnosen innebär möter de anhöriga många olika 

reaktioner. Släktingar och bekanta till familjerna har även uttryckt att de tror att barnet inte gillar 

dem eftersom de inte blir insläppta i dennes livsvärld. De anhöriga känner skuld och blir tvingade 

att förklara att barnet helt enkelt inte ser eller uppmärksammar dem.  

“When they are younger, when they are under four people go like oh, they are just misbehaving, but 

after four you are starting to see a bigger and bigger divide and now we have people saying what is 

wrong with him. That is hard to hear, it is hard to have somebody coming up to say what is wrong 

with him so when we do go to Horse Boy it is nice not to have anybody say what is wrong with your 

kid.” 

Att ta med barnen till exempelvis mataffären är någonting som de anhöriga inte gärna gjort tidigare. 

Det handlade sällan om att utföra ärendet utan att försöka kontrollera barnet i ett, för dem, ovant 

socialt sammanhang. Situationen blev ofta övermäktig för dem. 

”You are actually not in a grocery shopping, you are chasing someone. So it is just like, you just did 

not do it.” 

Att leva med barn som har autismspektrum tillstånd är oerhört krävande för alla anhöriga, hela 

familjen påverkas. Familjen och släktingar behöver vara delaktiga i barnets situation för att 

vardagen skall gå ihop. Några anhöriga berättar att de har flyttat för att komma närmre släktingar 

och på så sätt kunna få mer stöd och dela på ansvaret. 

 “We have built a village/.../ We bring everybody and it takes all of us.” 
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Anhörigas beskrivning av Horse Boy metoden 

En trygg och säker miljö att kunna vara sig själv i 

Många av det anhöriga upplever att man på Horse Boy Centre har skapat en miljö som passar ett 

barn med autismspektrum tillstånd, en miljö som stärker individen och som tillåter individen att 

vara sig själv. Miljön på centret är utarbetat så att barnen skall kunna utnyttja hela området för att 

leka. Det innefattar stora fria ytor och icke ömtålig utrustning som barnen kan ha sönder utan att det 

leder till några konsekvenser. Stigar i skogen får miljön att kännas spännande och äventyrlig. 

Stigarna är noga planerade för att barnen skall kunna känna sig fria trots att området är inhägnat 

genom naturlig vägledning i form av stigar, växtlighet och staket gjorda utav mjuka kvistar. Hur 

barnen än väljer att ta sig fram finns endast tillåtna vägar som alla knyts samman vid ingången till 

Horse Boys playdateområde. 

 
            Bild 2: Miljön på Horse Boy Centre  

“I would say Horse Boy is that safe place and I think that they create a space for him to be able to 

download and reset himself.” 

 “It is a nice environment to have, it is very safe environment and very relaxed environment. They 

allow the interaction with the animals, which a lot of places will not let you get that close or be very 

careful with you so it has been a very good experience.” 

Miljön beskrivs som väldigt naturlig och ger en chans till att grunda sig och komma ner i varv. 
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Många nämner även att säkerheten är en viktig del eftersom den gör att stressnivån sjunker hos både 

barnen och de anhöriga. Barnen som har ett hyperaktivt nervsystem mår bra av att omges av 

naturliga element såsom gräs, sand och vatten men även av djuren som alltid finns på plats vid varje 

playdate. 

”We almost never skip Horse Boy therapy because we get the most benefit in our daily life./.../ It 

benefits all of us for sure. Because I am not as stressed if he is not as stressed, if the family is not as 

stressed everybody is generally in a better place, where it starts.” 

 

En miljö som stimulerar kreativitet 

Miljön på Horse Boy Centre är enkel och de naturliga elementen öppnar upp för kreativitet hos 

barnen och skapar en bra grund för inlärning. Här får barnen själva tänka och tillåts vara kreativa. 

Barnen lär sig till exempel att låtsas att sanden är bakingredienser eller att pinnar är bestick, vilket 

dessa barn ofta har svårt för. Avsaknaden av moderna leksaker menar några av de anhöriga är 

positivt inte bara för att uppmuntra kreativitet utan också för att komma ifrån stimuli som tenderar 

att göra barnen mer hyperaktiva och trigga utbrott. Några av de anhöriga upplever att miljön 

uppmuntrar barnen till att ta och känna på alla saker som finns och på så sätt kunna förstå och lära 

sig saker bättre. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bild 3: Barnen får möjlighet till att vara kreativa   
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“It forced him to use his own resources to look around and see what he can find. I mean he needed 

a spoon so he went to find a stick and that became a spoon for him.” 

Många av de anhöriga berättade att kreativiteten gynnar både inlärning och förmåga att fokusera. 

Eftersom barnen själva tillverkar och skapar lekar så är det lättare för barnen att fokusera längre 

stunder, några av de anhöriga har även sett att barnen kan fokusera bättre i andra aktiviteter i 

vardagen.   

“I think he is more focused now because he can stick to one thing for a little bit longer.”   

 

Hästen – en glädjespridare 

Vid varje playdate finns en häst tillgänglig för barnen att rida på eller umgås med. Många av de 

anhöriga kan se att hästen har en lugnande inverkan på barnen. Någon menar också att det är 

lugnande för barnet att terapeuten sitter precis bakom i sadeln och håller om hårt och samtidigt 

gungar med i hästens rörelser. Då kan barnet känna närhet utan att behöva ta ögonkontakt med 

terapeuten. Nästan alla anhöriga berättade att barnen skiner upp och får ett stort leende på läpparna 

eller till och med skrattar och fnissar under tiden som de rider. Att se sitt barn skratta och ha roligt 

fick de anhöriga att känna sig väl till mods. 

”Like seeing him on the horse, just galloping, I mean he laughed and he was so loose/.../ it was 

really fun to watch him on the horse.” 

Barnen har genom ridningen lärt sig att balansera upp kroppen och att grabba tag i hästens man för 

att sitta kvar. En av de anhöriga upplever att barnet kan grunda sig bättre till häst, framförallt om 

barnet får rida på hästen utan sadel. Några anhöriga menar att grundningen i sin tur leder till att 

barnen kan fokusera bättre och under längre tid även i andra sammanhang. 

”It requires to his whole body to stay where he feels comfortable, he is focusing only on that.” 

Inlärningen som Horse Boy terapeuterna väver in under tiden som barnen rider är också någonting 

som de anhöriga har sett som fördelaktigt eftersom barnen är fokuserade och har roligt. 
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          Bild 4: Ett av barnen rider på hästen Hope  

 

Den fördomsfria atmosfären 

Alla anhöriga berättar att en anledning till varför Horse Boy metoden reducerar stress och känns 

välkomnande är att atmosfären är fördomsfri. En annan anledning är att personalen och de andra 

anhöriga på centret har erfarenhet av autismspektrum tillstånd. Kunskap om diagnosen gör 

atmosfären mindre dömande till skillnad från miljöer där människor saknar kunskap om 

autismspektrum tillstånd och därför tittar konstigt på de anhöriga om barnet beter sig atypiskt. 

“I feel like when they go to school they have certain expectations from you like how you should 

behave or how to be. But when we are at Horse Boy it does not matter who we are./…/ I love that, 

they are not judgmental and they take you as you are with your shorts and I mean it is amazing.” 

 “It is just making you as a parent feel like you have some strength and you have more people that 

understand and are not judging.” 

 

Personalens genuina intresse för barnen 

De anhöriga berättar att Horse Boy terapeuternas sätt att arbeta med barnen är väldigt värdefullt. De 

bemöter barnen med ödmjukhet och mycket kärlek. Ryktet om Horse Boy metoden har nått ut över 

hela världen och lockar dit människor med ett genuint intresse för antingen barn med diagnosen 

eller ridterapi. Att personalen har sökt sig till centret från världens alla hörn kommer fram i form av 
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genuinitet och kärlek. Även volontärerna har ett genuint intresse som kommer dit av egen fri vilja 

då de verkligen gillar att arbeta med barnen. Alla på centret gör sitt yttersta för att barnen skall få en 

bra upplevelse och går helt in i barnets lek även om det så innebär att hoppa i lera. 

 “What I love about them like they implement all that they know, just help your kid, bring out all the 

best from your kid and make you feel safe and make you feel accepted and it is just so nice to seeing 

that.” 

Horse Boy metoden, menar dem anhöriga, innebär att man följer efter barnet och implementerar 

lärande i barnets intressen. För att barnet ska få utforska miljön på sitt sätt följer Horse Boy 

terapeuterna barnet var det än går. Trots att personalen ser väldigt lugna och avslappnade ut så ser 

dem ständigt till att miljön runtomkring barnet är säker. Barnen har generellt sett svårt att fokusera 

längre stunder och inte allt för sällan har de autismspektrum tillstånd i kombination med en 

hyperaktivitet. Därför övergår leken snabbt i en ny, detta kräver att personen som följer barnet 

springer en hel del, under en playdate kan det bli upp till tre timmar. 

Bild 5: Personalen är engagerade i barnens lek 
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Inlärning & intresse 

Horse Boy metoden innebär att inlärning utgår ifrån barnets intressen, de har ofta ett väldigt 

specifikt intresseområde. Barnet kan till exempel vara intresserat av bilar och då utgår man från 

bilar när man vill lära barnet någonting. De upplever att barnen lär sig lättare när de är intresserade. 

Anhöriga menar att detta är positiv förstärkning, vilket är väl implementerat i metoden. I 

förlängningen ger detta barnet en känsla av ägandeskap och delaktighet. De anhöriga beskriver att 

barnen blir gladare och att det beror på att de har en talan och att någon faktiskt lyssnar på dem.  

”You do not see that in other therapists’ techniques, you sit at the table and I want you to do these 

blocks in this way, I want you to do that, that way. There is no direction here, it is child directed, 

which gives them a sense of power and control.” 

De anhöriga menar att barnen med autismspektrum tillstånd behöver fler sätt att lära sig på och att 

man på Horse Boy Centre arbetat fram olika lekar där barnen inte bara får se och höra utan även 

känna. Regelbaserade lekar är ett exempel på vad barnen har svårt att lära sig. Man använder 

skottkärror, hästar och andra djur där barnen får åka med eller rida för att få in känslan och förstå 

innebörden av till exempel start och stopp i leken rött ljus, grönt ljus. 

”Someone was riding the horse with him and when the person said green light/.../ Therapist made 

the horse go and then they said red light and he made it stop. So he would feel going and he would 

feel stopping. But he did not have to do that with his body.” 

I metoden finns inga rätt eller fel och allting ses som utbildning. Att lära sig skall vara roligt! 

”That is great for him not to feel disappointment from somebody else whether it is verbalized or not.” 

Metoden är också lätt att ta med sig hem och applicera i vardagslivet. Metoden fungerar även 

omvänt, om det är någonting de anhöriga arbetar med i hemmet eller i skolan kan de ta med detta 

till Horse Boy Centre. Där får dem då hjälp att försöka lära in det som är svårt i samband med lek 

under en eller flera playdates. 

 

En metod för hela familjen 

De anhöriga berättar att Horse Boy metoden är för hela familjen. Eftersom hela familjen är drabbad 

behöver alla bli sedda och ta del av metoden. Syskonen till dessa barn känner sig ofta bortglömda i 

många situationer. 
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“He took a lot of therapy in a lot of different places, nobody really incorporates the siblings, or 

care so much about them. In speech therapy I can say hey, can she come back for a minute because 

she really wants somebody to work with her. But I can remember that at Horse Boy they said they 

wanted the siblings just as included and appreciated.”   

De anhöriga uppskattar att hela familjen är välkommen att uppleva saker tillsammans med barnet. 

Många menar att en stor och viktig skillnad jämfört med de flesta andra behandlingar är att på 

Horse Boy Centre har syskonen möjlighet att delta. Centret erbjuder behandling på helgerna vilket 

många av de anhöriga tycker är värdefullt. Dels eftersom det sällan finns tid på veckodagarna och 

dels då det kan vara svårt att hitta gemensamma aktiviteter. 

“They include the kids, you do not have as much resentment because I do think when you have a 

special needs child a lot of focus goes on him.” 

Några av de anhöriga berättar att syskonen till barnen med autismspektrum tillstånd är på Horse 

Boy Centre på samma villkor. Alla barn får sin egen volontär och alla barn får göra precis vad de 

vill och styr själva över vad som kommer att hända under en playdate. Syskonen gillar att komma 

till centret, minst lika mycket och ibland kanske till och med mer än vad barnet med autism gör. 

"It was too bad that you do not have a sister with autism, because then you would get to go to Horse 

Boy camp too!" 

Alla anhöriga beskriver att Horse Boy Centre är ett viktigt socialt sammanhang att komma till. Att 

försöka umgås med andra typiska familjer brukar inte fungera för dem. I andra sociala sammanhang 

brukar syskonen ibland känna sig tvungna att ursäkta för barnets beteende. På Horse Boy Centre 

behöver syskonen inte göra det eftersom alla där har en bror eller syster med autism. Centret är 

således en viktig plats där hela familjen kan känna sig inkluderad och känna samhörighet. 
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Ett förändrat sätt att se och förhålla sig 

Kunskap, förståelse och strategier 

Flera av deltagarna pratar om Horse Boy utbildningen som de anhöriga kan tillgå. Där finns 

information om vad diagnosen innebär och hur man bör bemöta dessa individer. De anhöriga pratar 

mycket om att lära sig respektera och acceptera sitt barn som det är och att hitta strategier som 

passar för just dem. Alla är olika och behöver stöd med olika saker. Någon beskriver till exempel att 

de fått kunskap om hur de kan göra när barnet får ett utbrott. En annan anhörig berättar att hon 

numera tänker mer på att bekräfta sitt barn i vardagen genom att uppmärksamma vad barnet säger 

eller gör. 

"You have done a great job, this is amazing and can you show me how to do that again.”   

De flesta anhöriga tycker sig nu ha tillräckligt med verktyg för att kunna ta med sig barnen i sociala 

sammanhang som tidigare inte fungerat. De känner också att de har möjlighet att avstå aktiviteter 

eller åka hem tidigare om det behövs. Horse Boy metoden har hjälpt dem genom att skapa en 

trygghet i att ta sådana beslut.   

“Two things happened when we went through that. One, I do not have to take him and that is okay.  

The second is, if I do take him and he has a meltdown, finally when the meltdown is done, if I need 

to sit down on the floor do a compression and calm him down that is fine and if he wants a KitKat, 

just buy him the KitKat.” 

Det är många anhöriga som menar att Horse Boy metoden är utformad av familjer som lever med 

barn med autismspektrum tillstånd. Metoden är baserad på upplevd erfarenhet till skillnad från 

andra kliniska behandlingsmetoder med ursprung i teoretisk fakta som kommer från forskning. 

Därför kan personalen på Horse Boy Centre ibland bemöta barnet bättre än vad andra professioner 

kan. 

“Horse Boy is the only place we go to where they actually are doing a service based off something 

that they know something about. That is just crazy!” 

På centret är det barnet som står i fokus och det är viktigt att se varje individ och förstå att ett barn 

inte är det andra likt även om de går under samma diagnos. Horse Boy terapeuterna vill därför lära 

känna barnen väl för att kunna skapa en relation.   

“Horse Boy is about bonding with your child, meeting them were they are and loving and gentle 

introduce relationships and academics and skills were your child is.” 
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De anhöriga gillar att metoden är designad och väl anpassad för barn med autismspektrum tillstånd. 

En del upplever att det är svårt att passa tider till olika behandlingar då det ofta inträffar oplanerade 

saker som att barnet inte vill klä på sig eller åka med i bilen. Fördelen med Horse Boy metoden är 

att de har tre timmars behandlingstid till sitt förfogande och familjerna väljer själva när de vill 

komma och gå. Familjerna slipper då den stress som kan uppstå av att bli sen och att man går miste 

om behandlingstid. Några pratar också om den stora förmånen att behandlingen är kostnadsfri. 

 

Yes-environment – ett sätt att stärka barnets självkänsla 

Vad de anhöriga får lära sig på Horse Boy Centre är att skapa ett yes-environment. Det innebär att 

man helt enkelt säger ja eller omdirigerar barnet för att undvika ordet nej. Några av de anhöriga 

berättade att de fick sätta sig ner och fundera kring vad de skulle kunna förändra i livssituationen 

efter att ha fått idén presenterad för sig. Istället för att säga nej som tidigare har de nu säkrat miljön 

så att barnet skall vara mer fritt men utan risk för att skada sig på TV-apparater eller liknande. 

“Because it is like I guess Horse Boy definitely opened up. What is the harm in just saying okay.” 

Konceptet yes-environment innebär inte att du som anhörig alltid skall säga ja. Det handlar om att 

ändra tankesättet. Varför säger man som anhörig nej så ofta? Är det på grund av praxis eller är det 

för att hindra barnet från att skada sig? De anhöriga beskriver att de blivit tvungna att reflektera 

över sitt sätt att tänka kring begränsningar om vad barnen får och inte får göra. 

“Because you are not telling them no, you are telling them you are not good enough, of who you are, 

I do not like you, I want to change you. From their perspective that is what it is. Horse Boy/…/ 

encourages the child all they can and you open up the door instead of slamming the door in their 

face.” 

Vinsten i att säga ja är oftast större än vinsten i att säga nej vilket i sin tur gör vardagslivet lättare. 

Om barnet vill ha en ballong så är det okej som anhörig att köpa en ballong och istället vända det 

till något positivt. Som exempelvis att samtala om ballonger som skulle kunna leda till 

språkutveckling och nya kunskaper för barnets del. 
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Utbyte med andra anhöriga 

“One of the good things about the Horse Boy Centre is the interaction with the other parents.” 

Det flesta deltagare nämner att det hjälper dem att få träffa andra anhöriga på Horse Boy Centre. 

Någon tycker att det är bra att få höra andras upplevelser och erfarenheter samt diskutera hur man 

kan lösa olika typer av problem som kan uppstå, exempelvis höra hur andra hanterar sitt barn i 

offentliga sammanhang. En annan har känt stöd ifrån andra anhöriga när hon ville börja hemskola 

sitt barn istället för att ha kvar barnet i vanlig skola. 

“They come out here for a reason and we come out here for a reason. Let us talk, I mean let us see 

how we can help each other and I think that is very helpful.” 

En anhörig beskriver hur ensam man kan känna sig när man lever med ett barn med autism. Det kan 

vara svårt att umgås med vänner och bekanta samt att skapa nya relationer. Många pratar om 

gemenskapen som finns på Horse Boy Centre familjerna emellan. Den är speciell på så sätt att alla 

kommer dit av samma orsak, de anhöriga har stor förståelse för varandra då alla vet hur det är att 

leva med ett barn som har diagnosen. 

“The autism is very isolating, very, very isolating. You are connecting those families together.” 

Alla är överens om att det finns fördelar att träffa och prata med andra anhöriga men en del menar 

också att det kan vara svårt. Det finns många åsikter om hur man tänker kring ett barn med 

autismspektrum tillstånd och vilka behandlingar och strategier som bör användas. 

“I like talking to other parents but I also have uncounted a lot of parents who I cannot talk to, 

because we are so different.” 
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De anhörigas upplevelser av barnets utveckling 

En av de anhöriga berättar att Horse Boy metoden har inneburit att barnet har mycket lättare att ta 

till sig nya människor och släppa in dem i sin livsvärld. Det var i samband med en lek där barnet 

fick lära sig att knyta ihop personer med namn. Tidigare hade barnet trott att alla pojkar hette 

samma namn och att alla flickor hette samma namn. När barnet fick lära sig att varje person har ett 

eget namn öppnades en helt ny värld och fler personer fick komma barnet inpå livet. Detta 

överfördes även till andra situationer till exempel när det kommer till mat. Barnen har oftast ett 

väldigt begränsat matintag med ett visst antal specifika rätter som de kan tänka sig äta. För det här 

barnet så öppnade det upp från att äta tre olika saker till att nu äta tio saker. Barnet lärde sig också 

tack vare interaktionen på Horse Boy Centre att bete sig lämpligt i sociala situationer. På centret 

lekte flera barn med plastsvärd och då lärde sig barnet att när kompisarna kom hem till honom så 

delade man ut svärd till var och en så att alla kunde leka tillsammans. 

”I was like oh, he knows these get shared with everyone. He has these little moments that you take 

home and you see like that. It is awesome.” 

Många av de anhöriga nämnde att valmöjligheten man arbetar med i Horse Boy metoden är 

någonting som har haft en stor inverkan på deras barn. Istället för att bestämma åt barnet tas två 

alternativ fram. Barnet får själv välja vilket alternativ som passar bäst som ett led i att barnet skall 

känna sig delaktigt och självständigt. Detta är även någonting som går att implementera i 

vardagslivet och som de anhöriga menar har hjälp oerhört mycket eftersom det leder till färre 

utbrott och att barnet talar mer. 

“They were like giving him options; chickens or horse. And his response, he has to talk.” 

Interaktionen med djuren menar några av de anhöriga verkligen har hjälpt deras barn i det dagliga 

livet. Att kunna lära sig hantera dem på ett korrekt sätt genom att prova sig fram utan att bli 

tillrättavisad. Det får barnen att känna sig fria och må bra. 

 

En annan inverkan på barnen som de anhöriga berättar om är att de får lov att känna sig bra och 

delaktiga. Motivation är någonting som flera anhöriga har sett en förändring inom, de har blivit mer 

motiverade. Det kan vara alltifrån att borsta tänderna på morgonen innan det är dags att åka till 

Horse Boy Centre till att barnet numera själv tar initiativ, som exempelvis att vilja göra sina läxor. 

“That he just comes from here, he is ready to learn more, he is like I do not want to stop now. And 

he brought that to the table himself. I want to do homework now.” 
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Att förstå det sociala samspelet är någonting som barn med autismspektrum tillstånd ofta har väldigt 

svårt för. Dels på grund av att många har ett outvecklat språk som gör kommunikationen svår. På 

Horse Boy Centre har barnen möjlighet att interagera med andra barn eftersom det alltid är flera 

barn där samtidigt, som delar på ytan och de aktiviteter som erbjuds. Några anhöriga kan se att 

barnen interagerar med varandra när dem delar ett intresse. Även Horse Boy terapeuterna kan hjälpa 

till att skapa tillfällen då barnen lättare kan interagera med varandra. Det kan vara att skapa en 

aktivitet som två barn uppskattar. En del av de anhöriga har även sett att barnen lättare interagerar 

med andra efter att de varit på centret. Till exempel som att ta kontakt med syskons kompisar eller 

att berätta för någon i familjen vad dem gjort och upplevt. 

“I could see more of an impact with him, he really blossomed up. I was watching him and a little 

boy yesterday playing.” 

Alla anhöriga utom en nämnde att de även går till andra behandlingar. Många använder sig 

exempelvis av arbetsterapeuter och talpedagoger. Därför menar man att det är svårt att säga varifrån 

utvecklingen hos barnen kommer. Om det är den ena eller andra behandlingen eller kanske en del i 

barnens naturliga utveckling. 

“Since a year ago all sorts of progress, all sort of changes. Is it because of Horse Boy? I do not 

know. I mean Horse Boy is just a very small piece of what we do. I mean he definitely made a ton of 

progress, I do not know whether I would say it is Horse Boy or not. But he likes Horse Boy, he 

enjoys it and he asks to go. So that comes for something.”   
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Framtiden 

En del av de anhöriga beskrev känslor som oro men också förhoppningar om ett fungerade barn 

som är lyckligt. Barnens förmåga att ha relationer till andra människor och att känna kärlek är också 

centralt i de anhörigas tankar om framtiden. 

“I just want him to be able to go to school, to be able to have relationships with people, I want him 

to be independent, I want him to be happy. Because that is what people want for their children.” 

Några av de anhöriga beskrev att saker som de kämpar med nu, i barnens unga år, är saker som skall 

kunna hjälpa barnen i framtiden. Man pratar till exempel om att välja sina strider eftersom livet med 

barnen innebär konstanta strider som i regel alltid leder till utbrott. 

“I go, those are the battles I choose to fight and Horse Boy made it okay for me to say I am going to 

choose this battle and not choose every single thing.” 

Tack vare stödet från de personer som finns tillgängliga på Horse Boy Centre så ser några av de 

anhöriga möjligheterna till att utveckla den stödjande gruppen av anhöriga och personal till ett ännu 

större nätverk än vad det är idag. 

“I think we should open up a whole community. Score! Just have one big Horse Boy community!” 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer att en av styrkorna i Horse Boy metoden ligger i barncentreringen. Vad 

som mer framkom är att metoden inkluderar de anhöriga, framförallt syskonen. De anhöriga uppger 

att Horse Boy metoden alltid utgår från barnet, istället för att se hinder ser man möjligheter, man 

fokuserar på barnets styrkor och arbetar med att acceptera barnet som det är. I forskning kring 

betydelsen av att behandla barnen som individer fann vi en randomiserad kontrollerad studie där 

barn med autismspektrum tillstånd under två års ålder fick social interaktion som behandling 

individuellt eller i grupp (30). De barn som fick individuell behandling visade signifikant skillnad i 

kommunikation, det dagliga livet och i sociala förmågor. De barn som behandlades i grupp fick 

ingen förbättring eller till och med försämrade förmågor (30). Detta anser vi stärker den tro många 

av de anhöriga har om att se det unika i varje barn och att behandla dem som individer och inte som 

en diagnos.  

I vår studie framför många av de anhöriga kritik mot den konventionella behandlingen vid 

autismspektrum tillstånd i USA, så kallad ABA terapi (10). De anhöriga i studien berättade att 

Horse Boy metoden fungerar annorlunda mot den konventionella behandlingen eftersom man 

istället för att begränsa barnet utgår från barnets intressen och lyfter fram dess styrkor. De anhöriga 

upplever att ABA terapin styr och förnekar barnen istället för att uppmuntra dem. Liknande kritik 

har framförts kring TEACCH metoden som är vanligt förekommande i Sverige där man sett att 

bemötandet av barnen varierar från personal till personal och även mellan verksamheter (9). Kanske 

saknar en del av de personer som arbetar med dessa olika pedagogiska metoder den djupare 

kunskap, förståelse och människosyn som krävs i ett barncentrerat arbetssätt för att kunna utföra 

metoden på det sätt som framgår i deras referensram?  

De anhöriga menar att en annan styrka i Horse Boy metoden som är unik för behandling vid autism 

är att hela familjen inkluderas. Många av de anhöriga berättade att syskonen har en chans att delta i 

de aktiviteter som anordnas på Horse Boy Centre vilket minskar känslan av särbehandling och 

utanförskap. I en litteraturstudie där man analyserat begreppet familjecentrerad vård har man på 

liknande sätt sett att det är av betydelse att fokusera på hela familjen och inte bara på det drabbade 

barnet (31). Behandlingsinsatserna bör individanpassas och riktas till hela familjen och deras behov. 

Detta kan i förlängningen ge familjen en möjlighet att nätverka med andra familjer, 

sjukvårdsinsatser kan samordnas bättre, det kan också medföra att vårdpersonalen har möjlighet att 

undervisa familjen i kliniska moment omkring barnet som i sin tur kan skapa en större 

självständighet i familjen (31). 
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Flera anhöriga berättar att deras barn genomgår andra behandlingar parallellt med Horse Boy 

metoden. En av de anhöriga menar att det är lätt att låsa sig vid att endast en behandling fungerar 

när det i själva verket kanske är kombinationen av de olika behandlingarna som är det vinnande 

konceptet. Några av de anhöriga berättar om sin tro på intensiv behandling i barnets unga år för att 

senare kunna minska mängden behandlingstimmar då barnet kommer upp i tonåren. Detta synsätt 

stöds av riksförbundet Attention (32) som menar att det är viktigt att tidigt upptäcka diagnosen för 

att kunna börja behandla barnet med intensivträning.  

Teorin om att tidig intervention är viktig för dessa barn finner vi inte särskilt stort stöd för i den 

senaste forskningen. Det finns dock äldre litteratur som menar att barn med autism som sätts i 

behandling innan tre års ålder gynnas jämfört med barn som börjar behandling efter tre års ålder i 

parametrar avseende språk och beteende (33). Vi finner en stor etisk svårighet i att forska 

kvantitativt om tidig intensiv behandling för barn med autism. Att erbjuda endast en grupp barn 

tidig behandling och inte en annan när det finns en hypotes om att barnen kan få förbättring av detta 

är inte etiskt hållbart. Därför tänker vi att forskning kring detta måste ske och sker idag genom 

kvalitativa metoder. Detta kan till viss del förklara kunskapsluckan i ämnet. Att diagnosen är relativt 

ovanlig kan också vara en förklaring till detta. 

Nästan alla de anhöriga vars barn brukar rida under playdaten beskriver hur barnen skrattar och 

fnissar under ridningen. Behandlingssituationen blir lustfylld och en positiv erfarenhet för barnet. 

Detta kan ses som en viktig del i barnens behandling eftersom det skapar gynnsamma förutsättning-

ar för inlärning och förmåga att fokusera. I Horse Boy metoden beskriver man att oxytocin frisätts 

genom ridning (22). Forskning kring oxytocin hos människor har visat på stor potential till förhöjd 

nivå vid interaktionen med djur. I en studie presenterades positiva skillnader i social interaktion, 

stressnivåer och ångest. Hormonet frisätts vid ögonkontakt med djuren men framförallt genom taktil 

beröring. Oxytocin kan frisättas i enstaka möten med djur dock har relationer med egna husdjur ett 

samband med mer långvariga effekter (34). I en forskningsöversikt om djur i vården har man kunnat 

se att hos personer som har en egen hund kan stressnivån minska och sammanhållningen i familjen 

främjas. Minskad vardagsstress, minskade psykosomatiska symtom som exempelvis magont och 

huvudvärk samt ökad livskvalité är också ett led i kontakten med djur. (35). 

I vårt resultat framkom att de anhöriga hade tagit till sig Horse Boy metoden på olika sätt och i 

olika utsträckning. Ju mer de anhöriga visste om metoden desto större utsträckning applicerade de 

den i vardagen. Många applicerade den i hela livssituationen, andra inte. Det sambandet som vi 

kunde se var att de som applicerat metoden utanför centret antingen medverkat på Horse Boy 

utbildningen eller intagit mer information om metoden på playdates eller camps. De anhöriga som 
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ställde sig utanför metoden uppgav att de inte hade genomgått den fullständiga Horse Boy 

behandlingen eftersom de valt att endast medverka på playdates. De anhöriga instämmer dock 

unisont i att utbildning om vad diagnosen innebär och hur man kan arbeta med dessa barn är av 

största vikt för dem. 

Efter att intervjuerna genomförts förändrades vår förståelse av autismspektrum tillstånd, från att ha 

framstått som ett relativt platt begrepp till att ha levandegjorts genom deltagarnas berättelser. En 

mycket viktig aspekt som vi har kommit fram till är hur kunskapsfältet kring diagnosen är förklarat 

i litteraturen av personer som saknar upplevd erfarenhet vilket förvrider bilden om vad 

autismspektrum tillstånd egentligen innebär. För att kunna förstå och arbeta med dessa personer 

anser vi att kunskap skall hämtas från de som har upplevd erfarenhet av diagnosen snarare än från 

yrkesprofessioner som har enbart teoretisk kunskap. Ett gott exempel är Naoki Higashida som har 

skrivit en bok om hur det är att leva med autism och försöker ge enkla svar på varför han som 

autistisk beter sig som han gör. Han hoppas att hans medmänniskor skall få en förståelse för hur han 

och alla andra som lever med tillståndet förstår sin värld (36). 

 

Metoddiskussion 

Då datamaterialet framför allt innefattade mycket fakta på en beskrivande nivå och i mindre 

utsträckning latenta innebörder, har innehållsanalysen som analysmetod fungerat väl för att svara på 

syftet.   

Vad gäller urvalets betydelse för resultaten så var det den forskningsansvariga på centret som 

tillfrågade deltagare som hon tyckte var lämpliga, vilket gör att man eventuellt kan anta att flertalet 

deltagare i studien är anhöriga som finner metoden fördelaktig. Eftersom syftet med studien är att ta 

reda på anhörigas upplevelser och erfarenheter av Horse Boy metoden för att kunna diskutera dess 

eventuella relevans för svenska förhållanden, kan detta dock även ses som en fördel då det är dessa 

anhöriga som kanske har mest och längst erfarenhet av metoden och som kan tillföra mycket. I ett 

par av intervjuerna framkommer dock även negativ kritik. 

En styrka i studien vad gäller förståelsen i intervjusituationen om vad de anhöriga berättade samt att 

utveckla deras reflexioner kring erfarenheterna, är att båda författarna har varit på plats på Horse 

Boy Centre. En styrka i intervjusituationen var också att båda författarna satt med på samtliga 

intervjuer, vilket innebar dels att observatören kunde fylla i med kompletterande frågor kring teman 

som kommit upp, dels en möjlighet att tillsammans kunna reflektera över och diskutera både 

intervjusituationen och tolkningen av intervjuerna på ett mera djupgående sätt. 
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Intervjuerna utfördes på engelska vilket inte är författarnas modersmål. Det positiva som hände var 

emellertid att deltagarna tedde sig mycket förstående för situationen och blev extra måna om att 

berätta så att författarna förstod. Det innebar att deltagarnas berättelser blev mer utförliga och 

förklarande än vad de annars kanske hade blivit. Intervjumetoden var i detta sammanhang också 

utformad på så sätt att spegling som metod, att upprepa det sagda, i intervjusituationen användes för 

att få dem att utveckla sina svar. Detta gav inte bara fördjupade berättelser, det hjälpte också till att i 

intervjusituationerna få bekräftat om intervjuaren förstått eller inte.  

Valet av intervjuplats visade sig ha viss betydelse för kvalitén på intervjuerna och de samtalsteman 

som kom upp i intervjusituationen. Deltagarna i studien bestämde vart de ville bli intervjuade, de 

flesta intervjuer genomfördes i deltagarens/deltagarnas hem. Fördelarna med detta var att de 

sannolikt kunde känna sig trygga och fria att tala om sina erfarenheter, samt att teman kring 

familjesituationer på ett naturligt sätt aktualiserades i hemmiljön i samtalen. Nackdelen med att vara 

i hemmet var att i de fall då hela familjen befann sig i huset uppkom störande ljud, varför en del 

material gick förlorat. Den intervju som utfördes på behandlingsplatsen, Horse Boy Centre, 

framstod som både positiv och negativ. Positiv eftersom deltagaren kunde erinra konkreta exempel 

och peka ut platser under intervjun. Negativ på så sätt att en del ljud och aktiviteter som pågick 

upplevdes som distraherande för deltagaren samt eventuellt hindrade deltagaren att uttrycka kritik 

om metoden. Till sist bör tilläggas att anhöriga till barn med autismspektrum tillstånd lever väldigt 

hektiska liv som inte lämnar mycket utrymme till andra aktiviteter än just barnets. Därför upplevdes 

intervjusituationen i vissa fall som stressad. 

Ur ett etiskt perspektiv och risk-nytta överväganden, innebar intervjusituationen ett ömsesidigt 

givande och tagande där de anhöriga uttryckte sig positivt kring upplevelsen av att ha fått en 

möjlighet att tala om sina erfarenheter och på så sätt bli hörda.  

 

 

 

IMPLIKATIONER OCH FORTSATT FORSKNING 

Den här studien är intressant för personal som arbetar med ridterapi men även för personal som 

kommer i kontakt med barn med autismspektrum tillstånd. 

I studiens resultat framkommer att barncentrering är en oerhört viktig del i det autistiska barnets 

behandling. Att inkludera övriga familjen, i synnerhet syskonen är någonting som yrkesverksam 

personal bör försöka sträva efter. Utöver detta påpekar de anhöriga vikten av rätt miljö i 
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behandlingssituationen och lämplig kunskap hos personalen. Ett nytt sätt att tänka som 

fysioterapeut kan vara att utnyttja hästen på ett mer varierat sätt i ridterapeutiska sammanhang. 

Hästen beskrivs av de anhöriga ha en lugnande effekt på barnen oavsett om de rider eller om de 

ligger på den utan sadel.  

Längre behandlingstider samt tillräckligt med personal kan också göra behandlingen till en 

avlastning för de anhöriga som lever under en ständig press (6). Att använda sig av volontärer skulle 

troligtvis vara svårt i Sverige eftersom svenskar är vana vid att arbeta mot betalning. Används 

volontärer som inte till hundra procent vill vara en del i behandlingen riskerar man förlora det 

genuina intresset som de anhöriga i studien belyste som något extremt värdefullt. 

Ett interprofessionellt samarbete borde vara möjligt att tillämpa fysioterapeuter och pedagoger 

emellan. Detta skulle kunna leda till att inlärning sker samtidigt som barnet rider på hästen och på 

så sätt får en bra grund för inlärning i form av motivation och minskade stressnivåer. 

Vidare behövs mer forskning om den betydelse barncentrering har för barn med autismspektrum 

tillstånd. Tidig intensiv intervention behöver utforskas för att se om det går att påverka barnens 

olika problemområden redan innan tre års ålder. 

 

 

 

SLUTSATS 

Studien ger en förståelse av anhöriga till barn med autismspektrum tillstånds syn på Horse Boy 

metoden. 

I studien poängterar de anhöriga att barncentrering och att inklusion av familjen i 

behandlingssituationen påverkar barnen och de anhörigas livssituation. Barncentrering leder till att 

barnet känner delaktighet, självständighet och får en stärkt självkänsla. Utifrån detta framhålls att 

barncentrering och anhörigas situation behöver lyftas inom den kliniska habiliteringen i området för 

autismspektrum tillstånd.   

För att lyckas med detta arbete behövs kunskaper om barncentrering. Man behöver se över 

behandlingssituationens miljö och behandlingstid. Ett interprofessionellt arbetssätt mellan olika 

yrkesprofessioner som arbetar med autismspektrum tillstånd behövs. 
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       Bilaga 1 

 
 
 

THE SAHLGRENSKA ACADEMY 
Institute of Neuroscience and Physiology 

Dept. of Physiotherapy 

 
 
 

Invitation and information letter to participants of the study: 
“Therapeutic Horseback riding for Children with Autism Spectrum Disorder- Parents' 
perspectives” 

 
We are two students from the Physiotherapy program at Gothenburg University, Sweden, now writing our 
Bachelor thesis and want to explore Therapeutic Horseback riding for Children with Autism Spectrum 
Disorder. We have both been Horseback riding since our childhood and are as physiotherapists interested in 
Therapeutic Horseback riding as a treatment method in our profession. 
Horse Boy Foundation`s vision is that the healing power of horses, nature and supportive community can be 
helpful for families with an autistic Child. However up to this date there are few studies about Therapeutic 
Horseback riding as a treatment for Autistic Children. We are interested in the experiences that Parents to 
Children with Autism Spectrum Disorders have with their Children taking part in the Horse Boy Method. 
Further, we also believe that the ideas in this method could contribute to the development of Therapeutic 
Horseback riding in Sweden for Children with Autism Spectrum Disorder. 
 
Why you have been asked and what we want to know 
You have for at least three months on a regular basis been visiting the Horse Boy World to get treatment for 
your Autistic Child. We believe that your experiences with your Child from this could deepen our 
understanding of the inherent possibilities in the method. What we want to know is what kind of 
experiences you as a Parent have of the treatment according to the Horse Boy Method with your Child. 
Jennifer Lockwood, research assistant at Horse Boy Foundation, Texas, has for this reason asked you if you 
might want to take part in our study. 
 
Procedures 
The study is a qualitative interview study where we will explore Parents' own stories and experiences of the 
Therapeutic Horseback riding with their Children. Six to eight Parents will be interviewed. 
 
The interviews will be conducted at a quiet place at the Centre and will last for about 60 – 90 minutes.  If 
you do not wish to answer any of the questions during the interview, you are free not to. 
 
Confidentiality 
No one else but the interviewers will be present unless you would like someone else to be there. The 
interview will be recorded, but no-one will be identified by name on the recording or on the USB memory. 
The information recorded and transcribed is confidential, and no one else except Hanna Hansson, Johanna 
Robertsson and our supervisor Susanne will have access to the information documented during your 
interview. The recordings will be stored in a separate locked shelf at the department of Physiotherapy, 
Gothenburg University and will be destroyed after the presentation and examination of our study in 
December 2014. The identity and citations of the participants will be anonymized in the text of the thesis. 



Hanna Hansson, Johanna Robertsson 

 
Voluntary Participation and right to refuse or withdraw 
Participation in the study is completely voluntary. It is totally your choice whether to participate or not. You 
may also interrupt your participation at any time during the study if you for any reason want to. If you 
choose not to participate, this will have no impact on all the services you receive at the Horse Boy Centre. 
You may also change your mind during or after the study and at any time stop your participation even if you 
have agreed earlier. 

 

You do not have to decide today whether or not you want to participate in the study. Before you 

decide, you may also talk with anyone you feel comfortable with about the research and your 

participation. Also feel free to contact any of the responsible persons for the study. Contact 

information is given at the bottom of the consent certificate of this information letter. 

 

If there is anything unclear to you in this information letter, please ask us to further explain it. If you 

have questions later, do not hesitate to contact. 
 
Risks 
We are asking you to share some personal information with us, and if you during the interview feel 
uncomfortable talking about some of the topics, you are free to leave out talking about that topic. You do 
not have to give us any reason for not responding to any question, or for refusing to take part in the 
interview. 
 
Benefits 
There will be no direct benefit to you, but sharing your experiences will contribute to a deeper 
understanding of Parents' perspective of the impact of The Horse Boy Method for Children with Autism 
Spectrum Disorder. 
 
Reimbursements 
There will not be any economical compensation for the participation in the study. 
 
How do I get information about the result of the study? 
The study will be available in Swedish with an English abstract/summary. 
The abstract/summary will be sent to each participant. 

 
Acceptance of the invitation to participate 
If you accept the invitation to participate in our study please contact Hanna Hansson by mail 

hanna_hansson_90@hotmail.com or Johanna Robertsson jrobertsson.jr@gmail.com 
 
 

 
 
Certificate of Consent: 
 
I have read the foregoing information, and in addition the information has been orally given to me. I have 
had the opportunity to ask questions about it and any questions I have been asked have been answered to 
my satisfaction. I consent voluntarily to be a participant in this study 
 
 

Print Name of Participant: ________________________________________________________ 
    

 
Signature of Participant ____________________________________________________________ 
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Place___________________________________________________________________________ 
 
 
Date ___________________________ 

             Day/month/year  
 
 
 
 
If you have any further questions you may contact any of the following responsible persons: 
 
 
Hanna Hansson 

Mail to: hanna_hansson_90@hotmail.com 

  
Johanna Robertsson 

Mail to: jrobertsson.jr@gmail.com 
 
BSc students at Physiotherapy program: 

The Sahlgrenska Academy 

Institute of Neuroscience and Physiology 

Dep. of Physiotherapy 

P.O. Box 455 

SE-405 30 Göteborg 
Sweden 
 
 
Susanne Rosberg, supervisor of the study 
Assistant professor, reg. physiotherapist 

Mail to: susanne.rosberg@gu.se 
 

 
Gothenburg University 

The Sahlgrenska Academy 

Institute of Neuroscience and Physiology 

Dep. of Physiotherapy 

P.O. Box 455 

SE-405 30 Göteborg 

Sweden 

Tel: +46 31 786 57 51 

mobile: +46 73 991 87 78 
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Bilaga 2  

Frågeteman 

Öppningsfrågan på alla intervjuer var: Vad är dina erfarenheter av Horse Boy metoden? Därefter 

beroende på vilka svar som gavs ställdes fördjupande frågor om det som deltagaren valde att tala 

om. Under intervjun önskade författarna beröra följande områden: 

Kommunikation 

 Tal (ekolali) 

 Språk 

 Interaktion 

Socialt samspel 

 Familj -syskon 

 Vänner 

 Aktiviteter 

 Skola 

Inlärning 

 Skola 

 Rörelse 

 Taktil 

Beteende 

 Oönskade beteenden (stimming) 

 Stress 

Varför började ni med Horse Boy? 

 Hur hört talas om metoden? 

 


