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Sammanfattning 
Hästunderstödda insatser (HUI) är ett komplement till traditionella behandlingsmetoder inom det 
psykosociala fältet. HUI inkluderar både fysiska och psykiska moment. Syftet med arbetet är att 
belysa de professionellas uppfattningar om vilka faktorer i hästunderstödda insatser som anses vara 
verksamma och de professionellas erfarenheter av vilka målgrupper som insatserna är lämpade för. 
Resultatet grundar sig i en kvalitativ intervjustudie där två uppdragsgivare och tre uppdragstagare 
deltagit. Intervjuerna har analyserats och sammanfattats i teman efter olika faktorer och dess 
påverkan på ungdomarna. 

Det framkommer i arbetets resultat att det finns olika verksamma faktorer och dessa anses ha en 
positiv påverkan på ungdomarna. Vi fann även flera nya resultat som visar på de professionella 
upplever att ungdomarna blir motiverade och känner en positiv känsla när de ser ett direkt resultat av 
sitt arbete. Vidare kan HUI ge ungdomarna en chans till identitetsutveckling där de utvecklar en 
identitet kring hästarbetet samt kan de få en förståelse för verksamheten runt hästarna. Resultatet 
visar även att miljön i ett behandlingsarbete kan vara en bidragande faktor. Slutligen framkom det 
även att socialtjänstens förståelse kring behandlingsmetoden skulle kunna vara en utomterapeutisk 
faktor på samhällsnivå som påverkar ungdomarnas förändring. 
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Vi vill börja med att tacka alla som varit inblandade och bidragit, utan er hade vårt arbete inte varit 
möjligt att genomföra. 

Fortsatt vill vi tacka de respondenter som tagit sig tid till att dela med sig av sina tankar, upplevelser 
och reflektioner med oss. Det har varit ett privilegium att få ta del av dessa. 

Sist med inte minst vill vi tack vår fantastiska handledare Margareta Ekberg. Margareta har lagt 
manken till och gjort ett hästarbete med att bistå oss med erfarenhet, engagemang och uppmuntran i 
kombination med strama tyglar. Tack vare henne har vi lyckats komma över alla hinder med ett 
hopp. 

 

Jonas Bergkvist & Olivia Monsler 
Växjö 
April 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

       
       

 

Till minne av Janne 



 
 

 iii 
 

Innehållsförteckning 
1. INLEDNING _______________________________________________________________________________ 1 

2. BAKGRUND ______________________________________________________________________________ 2 

2.1 HISTORIK ______________________________________________________________________________ 2 
2.1.1 Djuret ______________________________________________________________________________ 2 
2.1.2 Hästen _____________________________________________________________________________ 3 

2.2 BEGREPP ______________________________________________________________________________ 3 
2.3 HÄSTUNDERSTÖDDA INSATSER I OLIKA VERKSAMHETER _________________________________________ 4 

2.3.1 Ett terapeutiskt hästprogram i Storbritannien _______________________________________________ 4 
2.3.2 Ett behandlingsprogram med hästar i USA _________________________________________________ 5 
2.3.3 Ett SiS-hem i Sverige __________________________________________________________________ 5 

3. TIDIGARE FORSKNING ___________________________________________________________________ 6 

3.1 HÄSTEN SOM BEHANDLINGSVERKTYG ________________________________________________________ 6 
3.2 RELATIONEN MELLAN UNGDOMEN OCH DEN PROFESSIONELLE _____________________________________ 7 
3.3 DEN OMGIVANDE MILJÖN _________________________________________________________________ 7 
3.4 ATT KÄNNA ANSVARET ___________________________________________________________________ 8 
3.5 DEN VARDAGLIGA SYSSELSÄTTNINGEN _______________________________________________________ 8 
3.6 UNGDOMARNA SOM HÄSTUNDERSTÖDDA INSATSER RIKTAR SIG TILL ________________________________ 8 
3.7 SVÅRIGHETER MED ATT ANVÄNDA DJUR I BEHANDLING __________________________________________ 8 

4. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR _________________________________________________________ 9 

5. TEORETISKT PERSPEKTIV ________________________________________________________________ 9 

5.1 THE COMMON FACTORS THEORY __________________________________________________________ 10 
5.1.1 Metoden ___________________________________________________________________________ 10 
5.1.2 Relationen _________________________________________________________________________ 11 
5.1.3 Förväntningar ______________________________________________________________________ 11 
5.1.4 Utomterapeutiska faktorer _____________________________________________________________ 11 

6. METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN _____________________________________________________ 12 

6.1 HERMENEUTISK UTGÅNGSPUNKT __________________________________________________________ 12 
6.2 URVAL_______________________________________________________________________________ 12 
6.3 GENOMFÖRANDE _______________________________________________________________________ 13 
6.4 DATABEARBETNING OCH ANALYS __________________________________________________________ 14 
6.5 KVALITETSKRITERIER ___________________________________________________________________ 15 
6.6 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN _______________________________________________________ 15 

7. RESULTAT ______________________________________________________________________________ 16 

7.1 HÄSTEN ______________________________________________________________________________ 16 
7.1.1 Emotionella band och fysisk närhet till och från djuret _______________________________________ 17 
7.1.2 Hästens förmåga att reagera på emotioner och skapandet av autentisk relation ___________________ 17 
7.1.3 Sociala normer, relationsbyggande och fysiskt beröring ______________________________________ 18 

7.2 RELATIONEN __________________________________________________________________________ 18 
7.2.1 Gemensamt intresse och jämlik maktfördelning ____________________________________________ 18 
7.2.2 Kommunicera med hjälp av hästen ______________________________________________________ 19 

7.3 MILJÖN ______________________________________________________________________________ 19 
7.3.1 Miljöombyte ________________________________________________________________________ 20 
7.3.2 Annat samtalsrum ___________________________________________________________________ 20 

7.4 ANSVARET____________________________________________________________________________ 21 
7.4.1 Ansvar för hästen ____________________________________________________________________ 21 
7.4.2 Säkerhet och regler __________________________________________________________________ 21 



 
 

 iv 
 

7.5 SYSSELSÄTTNINGEN ____________________________________________________________________ 22 
7.5.1 Kost och rutin _______________________________________________________________________ 22 
7.5.2 Aktivitet och motion __________________________________________________________________ 23 

7.6 NYA VERKSAMMA FAKTORER _____________________________________________________________ 23 
7.6.1 Direkta resultat _____________________________________________________________________ 24 
7.6.2 Verksamhet _________________________________________________________________________ 24 
7.6.3 Identitetsutveckling __________________________________________________________________ 24 

7.7 MEST VERKSAM FAKTOR ENLIGT RESPONDENTERNA ____________________________________________ 24 
7.7.1 Samtliga faktorer ____________________________________________________________________ 24 
7.7.2 Hästen ____________________________________________________________________________ 25 
7.7.3 Ansvaret och sysselsättningen __________________________________________________________ 25 

7.8 UNGDOMARNA INOM HÄSTUNDERSTÖDDA INSATSER ___________________________________________ 26 
7.8.1 Ungdomarnas kön ___________________________________________________________________ 26 
7.8.2 Ungdomarnas ålder __________________________________________________________________ 26 
7.8.3 Ungdomarnas problematik ____________________________________________________________ 26 

8. ANALYS _________________________________________________________________________________ 27 

8.1 KATEGORISERING AV FAKTORERNA I HÄSTUNDERSTÖDDA INSATSER _______________________________ 27 
8.1.1 Metoden ___________________________________________________________________________ 28 
8.1.2 Relationen _________________________________________________________________________ 28 
8.1.3 Utomterapeutiska faktorer _____________________________________________________________ 28 
8.1.4 Förväntningar ______________________________________________________________________ 29 

8.2 UNGDOMARNA ________________________________________________________________________ 29 
8.3 TEORIUTVECKLING _____________________________________________________________________ 29 

8.3.1 Miljön _____________________________________________________________________________ 30 
8.3.2 Mest verksamma kategorin ____________________________________________________________ 30 

9. DISKUSSION _____________________________________________________________________________ 30 

9.1 METODDISKUSSION _____________________________________________________________________ 31 
9.2 RESULTATDISKUSSION __________________________________________________________________ 32 

9.2.1 Verksamma faktorer __________________________________________________________________ 32 
9.2.2 Nya faktorer ________________________________________________________________________ 33 
9.2.3 Ny kategori _________________________________________________________________________ 33 
9.2.4 Socialtjänsten som utomterapeutisk faktor ________________________________________________ 33 
9.2.5 Den mest verksamma faktorn och kategorin _______________________________________________ 34 

9.3 SOCIALPEDAGOGISKA IMPLIKATIONER ______________________________________________________ 35 
9.4 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING _________________________________________________________ 36 

10. KÄLLFÖRTECKNING __________________________________________________________________ 37 

10.1 ARTIKLAR ____________________________________________________________________________ 37 
10.2 LITTERATUR __________________________________________________________________________ 38 
10.3 RAPPORTER ___________________________________________________________________________ 39 
10.4 LAGAR _______________________________________________________________________________ 39 
10.5 WEBBSIDOR ___________________________________________________________________________ 39 

11. BILAGOR ______________________________________________________________________________ I 

11.1 BILAGA 1 ______________________________________________________________________________ I 
11.2 BILAGA 2 _____________________________________________________________________________ II 
11.3 BILAGA 3 _____________________________________________________________________________ III 

 

  



 
 
 

 
 

1 

1. Inledning 
Ungdomsvården i Sverige omfattar cirka 30 000 ungdomar som erhåller behandling utanför hemmet 
i form av bland annat hem för vård och boende, HVB-hem och familjehem (Statens 
institutionsstyrelse 2018). Ungdomsvården riktar sig till ungdomar med någon form av problematik 
och syftet är att skapa en förändring hos ungdomen. Det framkommer i flertalet lagar att klienter och 
patienter skall erhålla en skräddarsydd behandling där dessa skall vara inkluderade i valet av 
interventionerna som kan erbjudas (Patientlag 2014:821, 5 kap. 1 §, 7 kap. 1 §; Patientsäkerhetslag 
2010:659, 6 kap. 1 §; Socialtjänstlag 2001:453, 3 kap. 5 §). Det finns olika behandlingsmöjligheter 
för ungdomar som vill förändras, bland annat kognitiv beteendeterapi, motiverande samtal och 
dialektisk beteendeterapi (Socialstyrelsen 2019a). En annan behandlingsmöjlighet är att involvera 
djur i behandlingen. Att inkludera djur i förändringsarbetet på ett medvetet sätt utmärker denna 
intervention i ett pedagogiskt perspektiv (Cederlund & Berglund 2015). Det finns varierande 
behandlingsmöjligheter med djur internationellt så som Animal-Assisted Physical Therapy, Animal-
Assisted Activite for At-Risk or Delinquent Youth, Animal-Assisted Psychotherapy eller Animal-
Assisted Social Work. I djurunderstödd behandling kan olika djur användas, så som hund, katt, delfin 
och häst (Fine 2015). I Sverige finns behandlingsmöjligheter med bland annat terapihundar 
(Socialstyrelsen 2014) och hästunderstödda insatser (Organisationen för hästunderstödda insatser – 
OHI). Det här arbetet kommer att fokusera på hästen, där hästen är en del av behandlingen. 

Hästen är ett djur som kan användas i behandlingsarbete som tilläggsterapi inom psykosocial 
behandling och psykoterapi vid psykisk ohälsa. Ett samlingsnamn i Sverige för det här är 
hästunderstödda insatser (HUI), ett namn som organisationen för hästunderstödda insatser (OHI) 
enats om. Forskningen kring ämnet i Sverige har fortfarande flera brister, så som otydliga 
mätmetoder. Därför finns inte ett tydligt forskningssvar på om behandlingsmetoden för ungdomar är 
verksam eller ej (Socialstyrelsen 2019b). 

Vi har förförståelse i ämnet vilket består av genomförd verksamhetsförlagd utbildning som utförts 
vid en verksamhet där djur ingick som ett aktivt verktyg i behandlingen för ungdomar med 
självskadebeteende. Djuret som användes var hästar. Hästarna användes som ett hjälpmedel för att få 
ungdomarna att sluta med sitt självskadebeteende. Vidare finns en förförståelse från tidigare 
genomförd studie inom ämnet. Studiens syfte var att undersöka djur som hjälpmedel i behandling. 
Genom vår förståelse finns ett intresse i att fortsatta studera området och söka nya kunskaper.  

Vi har fått en övergripande insyn inom ämnet djurunderstödd behandling och fann det som både 
lämpligt och intressant att jobba vidare med djurunderstödd behandling i föreliggande arbete. Det ses 
som relevant då vi fann kunskapsluckor kring vårt problemområde. Tidigare litteratur visade att det 
fanns olika behandlingsmetoder där djur används som ett aktivt verktyg inom behandling för 
ungdomar. Effekten av interventionerna var långt ifrån entydiga. Viss litteratur visade positiva 
effekter (Burgon 2011; Velde, Cipriani & Fisher 2015; Wilkie, Germain & Theule 2016), någon 
annan belyste att ingen marginell skillnad fanns efter en intervention (Balluerkas, Muelas, Amianos 
& Caldenteys 2014). Det som saknas i tidigare forskning för att styrka de positiva effekterna är vilka 
faktorer som är verksamma i behandlingen.  

Ett problemområde som därför bör undersökas är vilka faktorer som är effektiva i HUI. Kan det vara 
det eventuella ansvaret ungdomen åtar sig när det kommer till djur, såsom daglig skötsel och 
planeringen kring djuret? Eller är det en gemenskap, delaktigheten eller kanske meningsfullheten 
kring djuret som är den bidragande faktorn? Kan miljöombytet eller den fysiska aktiviteten vara 
nyckeln till ett lyckat resultat? Vidare problem inom området som bör undersökas är vilka ungdomar 
som erhåller interventioner där hästar inkluderas i behandlingen. Har dessa ungdomar något speciellt 
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kön, intresse, problematik, ålder, kognitiva förmågor? Därefter bör det undersökas om varför den 
specifika ungdomsgruppen placeras på behandlingshemmen. Arbetet kommer att grundas på 
uttalanden av både uppdragsgivare, socialtjänst och uppdragstagare, behandlingshem. 

Ur ett socialpedagogiskt perspektiv ses området som intressant för att problemområdet rör 
interaktionerna och dess betydelse mellan de olika parterna inom en behandlingsinsats som skall 
hjälpa ungdomen i förändringsarbetet. De grundläggande resonemangen inom socialpedagogiken har 
utveckling och lärande som grund, med interaktionerna och samspelets betydelse i fokus som vi ser 
har en tydlig koppling till vårt problemområde. Det här är även Morgans (2013) definition av 
begreppet socialpedagogik. Han lyfter bland annat vikten av en intersubjektiv relation som grund i 
arbetet med marginaliserade ungdomar, där relationen blir en del av arbetet till förändring. HUI är en 
behandlingsmetod som ur ett socialpedagogiskt perspektiv skulle kunna hjälpa ungdomarna i sitt 
lärande och i sin förändringsprocess (Cederlund & Berglund 2015). Därför vill vi studera vilka 
verksamma faktorer professionella ser inom hästunderstödda insatser. 

2.  Bakgrund  
I följande kapitlet beskriver vi en historisk utveckling gällande hästens inverkan på människor och 
hur fenomenet hästunderstödda insatser (HUI) blev ett begrepp inom den pedagogiska världen. Det 
går att följa hur husdjur blev en del av människans välbefinnande, samt hur hästen sedan blev en 
egen behandlingsmetod separerad från andra djurarter. Vidare följer en beskrivning om hur HUI 
används runt om i världen enligt olika rapporter. Det här för att ge en förklaring om hur insatserna 
kan användas i praktiken. 

2.1 Historik  

Djuret har idag en koppling till människans välbefinnande och det är något som sträcker sig långt 
tillbaka i tiden. Hästen är en djurart som genom tiden har använts för att förbättra människans hälsa, 
både fysiskt och psykiskt. Nästkommande följer en historisk beskrivning om utvecklingen av djuret i 
sig och hästens påverkan hos människor. Presentationen börjar med djur i största allmänhet för att ge 
en bred bild och en förståelse för uppkomsten av användandet av djur i behandling. 

2.1.1 Djuret 

Den tidigaste kopplingen som finns gällande djurets inverkan på människan sträcker sig tillbaka till 
det gamla Egypten och staden Cynopolis – Hundens Stad. Invånarna använde hunden som en 
helande behandling där de lät hunden slicka på de sår som människan hade på sin kropp. De trodde 
att hundens tunga läkte såren. Det här konceptet var även något som de antika grekerna fortsatte 
använda. I vissa kulturer i modern tid är det något som fortfarande görs i en läkande process. Modern 
forskning har resulterat i en upptäckt att hundens saliv ska innehålla antibakteriella och antivirala 
ämnen. Dagens utveckling har gjort att hunden har gått från att vara helande i den medicinska 
processen, till att vara helande i den psykologiska och emotionella processen som en del människor 
genomgår. På 1600-talet utvecklade filosofen John Locke en idé om att smådjur hjälper barns sociala 
utveckling och hjälpte dem utveckla en empatisk förmåga. På 1800-talet utvecklade sjuksköterskan 
Florence Nightingale idén att smådjur skulle minska depressionen hos människor som befann sig i 
tung depression.  

Det var först på 1960-talet som konceptet att smådjur ansågs främja terapiarbetet. Det här talades det 
om för första gången på en nationell föreläsning i USA. Det var barnpsykologen Boris Levinson som 
talade kring terapisessioner där en av hans klienter hade med sig sin hund. De gånger hunden var 
med i sällskap med pojken, skulle pojken vara mer benägen att våga prata och öppna upp sig om sina 
problem. Levinson fick inte medhåll av sina kollegor och ämnet fick fortsatt inte fotfäste i den 
psykologiska världen. Inte långt efter så framkom det att en av de mest kända psykologerna redan 
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hade utvecklat tankar kring hundar i terapi, nämligen Sigmund Freud. 15 år efter sin död hittades 
gamla brev och journaler från den kände psykologen vilka innehöll studier inom ämnet. Det hade 
visat sig att Freud hade haft med sina hundar på terapisessioner för att lugna sig själv. Freud hävdar 
att han märkte att hunden skulle haft en lugnande inverkan på hans patienter och de öppnade upp sig 
och vågade prata om djupare ämnen när hunden var i rummet. Patienterna gjorde helt enkelt mindre 
motstånd. Psykiatrikerna Sam och Elizabeth Corson var de som började med att använda hunden 
som ett formellt redskap i behandlingen och det här skedde 1977 på Ohio State University (Fine 
2015).   

2.1.2 Hästen  

Hästens utveckling som ett bruksdjur sträcker sig tillbaka till 400-talet f.Kr där Hippokrates 
beskriver ridning som muskelstärkande och konditionsfrämjande terapi. Även på 1500-talet nämns 
ridning och hästen som befrämjande och vidhållande av hälsan (Organisationen för hästunderstödda 
insatser – OHI). Efter andra världskriget fick hästen ett stort uppsving inom den rehabiliterande 
världen. I många krigsdrabbade länder användes hästen för att rehabilitera de krigsskadade (Von 
Arbin 1994). Det stora genombrottet för hästens användningsområde i fysisk hälsa kom 1952. 1940 
slog polio till i Skandinavien och hästen började användas i syfte att behandla polioskadade. Liz 
Hartel från Danmark var en kvinna som hade genomlidit mycket svår polio och kämpat sig tillbaka 
till hästsadeln. 1952 vann hon silver i dressyr i OS som första kvinna någonsin och genombrottet 
sågs som positivt för HUI (Fine 2015). Sverige utvecklade under sent 50-tal en behandlingsmetod 
som skulle behandla polioskadade, det var sjukgymnasten Christina af Geijerstam som stod bakom 
den utvecklingen. HUI fortsatte att utvecklas och används idag inom hälso- och sjukvård, 
psykosocialt arbete och skolan (Organisationen för hästunderstödda insatser – OHI). Sven Forsling 
var en av de första i Sverige att utveckla ett behandlingshem som använde hästar i sin behandling, 
redan 1962 fick han tankar om att starta upp ett behandlingshem. 1986 presenterade han återigen 
idéerna och behandlingshemmet började utvecklas. 1987 tog han emot den första ungdomen 
(Forsling 2001).  

År 2008 skrevs följande rapport; Kartläggning av verksamheter som använder hästar i vård och 
behandling i Sverige 2008. Rapporten visar att det finns 97 verksamheter som använder hästar som 
en del i sitt arbete. De är utspridda i 19 av 21 län/landsting. Av dessa 97 verksamheter så är det 39 
stycken som uppfyller deras krav gällande hästverksamheter, där kraven är bland annat att det ska 
vara en behandlande verksamhet och de ska lyda under Socialstyrelsens tillsyn. De delades upp i 
kategorier, där en av kategorierna var sociala behandlingsverksamheter. Den här kategori bestod till 
mestadels av behandlingshem och innefattade 18 stycken verksamheter utspridda i nio län/landsting 
(Håkansson, Palmgren Karlsson & Sandgren 2008). 

Det finns idag även en utbildning som kvalificerar en person att bedriva behandling som innefattar 
HUI. Utbildningen började 2017 och bedrivs i samverkan med Svenska Ridsportförbundet. Namnet 
på utbildningen är Tilläggsutbildning i Hästunderstödda insatser – inriktning terapi och 
specialpedagogik. Utbildningen bedrivs av Hästsportens folkhögskola och sker på ridskolan 
Strömsholm (Hästsportens Folkhögskola). Det finns idag även ett certifikat som OHI bistår med som 
gör att kvalitetsnivån höjs och insatserna blir mer kvalitetssäkrade (Organisationen för 
hästunderstödda insatser – OHI). 

2.2 Begrepp  

Det finns en mängd olika begrepp för behandlingar där djur inkluderas i insatserna. I den 
internationella terminologin används Animal-Assisted Interventions (AAI) som ett paraplybegrepp 
för behandling där djur används. Underbegrepp till AAI är följande; Animal-Assisted Activities 
(AAA), Animal-Assisted Therapy (AAT) och Animal-Assisted Education (AAE). Det finns även 
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begrepp som specificerar sig på hästar i behandling. Internationellt är Equine-Assisted Activities and 
Therapy (EAA/T) paraplybegreppet och underbegrepp är till exempel följande; Therapeutic Riding 
(TR), Equine-Assisted Learing (EAL) och Equine-Assisted Psychotherapy (EAP) (Fine 2015). I 
Sverige har behandling som innefattar hästar tidigare benämnts som ridterapi. Idag har dock ett 
paraplybegrepp utvecklats som är Hästunderstödda Insatser (HUI). Det är ett paraplybegrepp för 
följande: Hästunderstödd Terapi (HUT), Hästunderstödd Pedagogik (HUP) och Hästunderstödd 
Aktivitet (HUA). Orsaken till en utveckling från ridterapi till hästunderstödda insatser var att 
ridterapi gav en bild av att behandlingen måste innehålla ridning, vilket den inte behöver. I Sverige 
finns det idag en organisation för hästunderstödda insatser, som heter OHI, som arbetar med att stötta 
de verksamheter som bedriver behandling med hästar (Stiftelsen Hippocampus). Vidare i arbetet 
kommer vi att använda Hästunderstödda insatser, förkortat HUI som begrepp. 

2.3 Hästunderstödda insatser i olika verksamheter  

Följande presenteras hur HUI används eller användes i tre olika verksamheter. Det här ger en 
pedagogisk bild av hur insatserna kan användas i praktiken. De olika verksamheterna är belägna i 
Storbritannien, USA och Sverige. De erbjuder olika former av HUI, såsom aktivitetsprogram och 
hästskötarutbildning.  

2.3.1 Ett terapeutiskt hästprogram i Storbritannien 

Den första verksamheten är från en studie som undersökte ett terapeutiskt hästprogram som erbjöd 
sin tjänst åt unga i familjehem som behövde extra insatser. Hästprogrammet utfördes på en gård ute 
på landet i Wales. Programmet som studien är baserad på erbjöd behandlingssessioner som varade 
mellan en timme och tre timmar. Ungdomen hade dessa sessioner antingen varje vecka, varannan 
vecka eller mer sporadiska beroende på individens behov och schema. Ungdomarna var sammanlagt 
sju stycken, varav fem var flickor och två var pojkar. Åldrarna varierade mellan 11 år och 21 år. 
Hästarna var sammanlagt nio stycken under studiens tid. Variationen mellan hästarna var stor, en 
häst var en äldre lugn häst medan en häst var två år gammal och halvt vild. Det här gav ett brett 
underlag för ungdomarna att arbeta med och att diskutera kring olika personligheter (Burgon 2011).  

Många ungdomar hade dåligt självförtroende och var tillbakadragna när de påbörjade programmet. 
En enkel övning som att närma sig hästen fick ungdomarna att jobba på att öka sitt självförtroende. 
En flicka vågade först inte närma sig hästen, och när hon väl vågade gjorde hon det snabbt med 
hastiga rörelser, vilket fick hästen att backa. Här kunde den professionelle diskutera kroppsspråk 
med flickan och hur man närmar sig i sociala situationer. Samma flicka hade svårt att kommunicera 
med jämnåriga och att utveckla en relation med dem. Ytterligare en övning som undermedvetet 
hjälpte flickan, var att bygga upp sin egen kunskap kring hästar. Efter ett par månader när nya 
ungdomar kom till programmet kunde flickan berätta för dem om de olika hästarna och dela med sig 
av den kunskap hon hade erhållit. Att hjälpa andra kan ge en person en positiv utveckling. En annan 
flicka beskrev att hon genom övningen att vara i närheten av en häst fick lärdom kring hur hon skulle 
bete sig i anslutning till människor. Flickan gav exemplet om när hon var arg och var med en häst så 
blev hästen orolig, då den läste av hennes humör. Det här skulle ha gett kunskap om hur hennes 
beteende kunde reflekteras i hennes omgivning (Burgon 2011).  

Det fanns flertalet övningar och aktiviteter som kunde ses som förändringsinriktade insatser för 
ungdomarna. Övningarna kunde vara att spendera tid med hästen, att observera och diskutera hästens 
beteende och kroppsspråk men även att lära sig hur man tar hand om en häst och vad en häst 
behöver. Aktiviteter som skulle ha resulterat i att en relation hade byggts upp med hästen var 
”osynlig ridning”. Det här innebar att rida hästen utan sadel och utan träns, för att istället fokusera 
hundra procent på sitt eget kroppsspråk. En annan aktivitet kunde även vara en övning som hette 
”join-up”. Övningen skedde i ett avgränsat område och hästen var lös. Ungdomens uppgift var att 
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genom kroppsspråk få hästen att komma fram till ungdomen och följa efter när denne går runt. Båda 
ovanstående nämnda övningar bygger på relationen mellan människa och häst (Burgon 2011). 

2.3.2 Ett behandlingsprogram med hästar i USA 

Den andra verksamheten är från en studie som undersökte ett hästprogram som var beläget på en 
gård i Kansas. Studien utfördes av Ewing, MacDonald, Taylor och Bowers (2007). Programmet 
arbetade med ungdomar som hade emotionella svårigheter, SED (severe emotional disorders). 
Behandlingsprogrammet varade i nio veckor och ungdomarna hade två sessioner i veckan som 
varade i två timmar per tillfälle. Programmets mål var att ungdomen skulle lära sig att samarbeta, få 
förtroende och känna ansvar med det absoluta målet att dessa kunskaper även skulle kunna användas 
i framtiden i andra situationer. Utöver det praktiska arbetet inkluderade även programmet hästar i det 
akademiska. Det här innebar att hästämnet även inkluderas i skolan i ämnen så som språk och 
biologi.  

Varje ungdom fick ”sin egen” häst som ungdomen skulle ansvara för i nio veckor. Målet var att 
ungdomen skulle få en partner som denne kunde skapa ett band med samt känna ett ägarskap och 
förtroendet det innebär. Vidare hade varje ungdom en egen volontär som arbetade tillsammans med 
ungdomen och hästen. Volontärens uppgift var att lära ut ansvaret i att ta hand om en häst, 
säkerhetsregler kring hästar, hur man beter sig runt hästar samt ge ridlektioner om ungdomen ville 
rida. Ungdomarna hade ansvar för att sköta alla rutiner kring hästen, det innebär att hästen får mat, 
mocka, borsta och så vidare. Genom att till exempel lära ungdomen att tvätta hästen så ansågs 
ungdomen få en bättre förståelse för sin egen hygien. Volontären förklarade att hästen behövde få sin 
pannlugg borstad så att hästen kunde se och det här applicerade ungdomen på sig själv. Varje session 
avslutades med cirkeltid, avsatt tid för att ungdomarna tillsammans skulle diskutera dagens händelser 
och mål för nästa session. 

2.3.3 Ett SiS-hem i Sverige 

Den tredje verksamheten var ett SiS-hem, Stall Frossarbo, som idag inte längre är en verksamhet. 
Verksamheten bedrevs i ett travstall i Sverige där flickorna erbjöds en hästskötarutbildning. De flesta 
flickorna var placerade under Lagen om vård av unga (LVU). Hästskötarutbildningen/behandlingen 
varade i olika perioder, där den första perioden var två månader lång. Efter varje period fick flickan 
ett intyg på att hon hade klarat utbildningen, dessa dokument var något som var bra när flickorna 
skulle ut vidare i livet, då de kunde visa upp ett skriftligt intyg vid framtida arbetsintervjuer. Alla 
flickor blev tilldelade en egen häst som de hade ansvar för. De hade ansvar för att hästen mådde bra, 
fick mat, blev motionerad och så vidare. Verksamheten innebar även utlandsresor som var studie- 
och tävlingsresor (Forsling 2001). Till skillnad från tidigare beskrivna verksamheter så innebar 
denna verksamhet att flickorna hade ansvar för sin häst dagligen. Det var inte ett program med ett par 
sessioner i veckan utan en daglig verksamhet som innefattade dagligt arbete och även utbildning.  

Verksamheten grundade sig på en femstegsmodell som Sven Forsling skapade. Det första steget var 
vågasteget. Vågasteget innebar att flickorna vågade säga ja. Det skulle våga säga ja till att vara på 
Stall Frossarbo, ja till att ta hand om en häst och ja till att lita på en häst. Dessa ja:n skulle vara av 
betydelse då en del av flickorna hade många misslyckanden med sig sedan tidigare. Nästa steg var 
maktsteget. Det steget innebar att flickan nu skötte sin häst och hästen följde henne, vilket gjorde att 
flickan fick makt. Här ansågs flickan lära sig att balansera denna makt och att hantera den rätt 
gentemot sin häst. Det tredje steget var kompissteget. Det här steget innebar att flickan hade byggt en 
relation med sin häst, hon skull ha känt ett förtroende och kände sig inte ensam i världen längre. Hon 
hade någon som hon kunde lita på och som litade på henne. Hon hade någon som inte dömde henne. 
Det fjärde steget var ansvarssteget. Steget innebar en förståelse för att flickan hade ansvar för sin 
häst och att hästen var beroende av henne. Det innebar att ta ansvar för vad som skedde. Steget 
ansågs vara viktigt för flickan för att må bra och förstå den verkliga världen. Det sista steget hette 
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jagsteget. Det här innebar att flickan hade lyckats, hon tog själv hand om hästen och klarade 
uppgiften. Hon skulle ha lärt sig att ta hand om, och att tycka om sig själv (Forsling 2001). 

3. Tidigare forskning 
HUI som behandlingsmetod innehåller många olika faktorer. I tidigare forskning har flera studier 
gjorts som belyser det här, dock utan några kommentarer om vilka av dessa faktorer som är mest 
verksamma. Nedanstående följer en presentation av faktorer som omnämns i undersökt material samt 
vilka ungdomar som deltagit i studierna. Studierna är genomförda mestadels via den kvalitativa 
ansatsen och genom att intervjua ungdomar samt att göra deltagande observationer. En av studierna 
använder sig av en mix-metod som ansats, där både självskattningsformulär och analys gjordes i 
diagram, samt intervjuer som analyserades kvalitativt. Vi valde att använda oss av mestadels 
kvalitativa studier då dessa lämpar sig till ansatsen i vårt arbete. 

Vi gjorde sökningar på Linnéuniversitetet i Växjös databas Onesearch. Sökningarna avgränsades till 
litteratur mellan årtalen 2003–2019 för att ta del av aktuell forskning som möjligt. Genom att 
avgränsa sökresultaten med att endast visa artiklar som genomgått en vetenskaplig granskning “peer-
reviewed” gav det oss en hög kvalité på vår sökning. Vi gjorde sedan sökningar på databasen med 
olika sökord som är relevanta i förhållande till vårt syfte och frågeställningar. Exempel på sådana 
kan vara: equine* assisted* therapy* youth*. Vi använde oss av engelska sökord vid våra sökningar 
för att erhålla artiklar skrivna på engelska. Vidare sökte vi på hästunderstödda insatser på internet för 
att hitta forskare inom ämnet. På så sätt fann vi svenska forskare vilkas material vi kunde ta del av.  

3.1 Hästen som behandlingsverktyg 

En tydlig faktor som anses vara ett positivt inslag i HUI som framkommer i tidigare forskning är 
hästen som ett djur. Carlsson, Nilsson Ranata och Traeen (2014) menar att hästar har ett genetiskt arv 
att instinktivt kunna uppfatta känslor hos andra levande varelser som en slags överlevnadsstrategi, 
vilket även Carlsson (2017) belyser. Vidare menar Carlsson (2017) att hästen är ett djur som tydligt 
visar sitt kroppsspråk då hästen är ett så kallat flyktdjur. Det här omnämner Carlsson et al. (2014) 
som att hästen är känslig för andras emotioner. Hästen skall även ha en förmåga att spegla den andres 
emotioner, samt att ge en direkt respons på dessa, utan att bry sig om eventuella konsekvenser dessa 
responser skulle kunna få. Burgon (2011) menar att ungdomar som jobbar med hästar får bättre 
självinsikt och lär sig hur man skall uppföra sig kring hästarna, vilket ska ha ökat ungdomarnas 
självsäkerhet. Dessa tydliga tecken skall ge ungdomarna en reell chans att kunna reflektera, vad och 
hur hästen reagerar på. Det här ska ha medfört att ungdomen lärde sig att vara lugn, så att hästen blev 
lugn och ungdomarna tog med sig det här i andra kontexter i livet. 

På grund av hästens emotionella egenskaper som nämns i ovanstående menar ungdomar att de kan 
vara sig själva när de är med hästarna. Carlsson (2017) belyser i sin studie att hästen anses vara 
autentisk i sin relation till andra och inte låtsas något annat. Carlsson (2018) menar att ungdomarna 
uppfattar hästen som icke dömande, hästen bryr sig inte om ungdomarnas historia eller eventuella 
diagnos. Det här belyser även Forsling (2001) och Carlsson et al. (2014). Flertalet studier lyfter att 
ungdomarna belyser att de inte kan ljuga för hästen då dessa avläser och speglar känslorna, samtidigt 
som att hästen inte har några förväntningar på ungdomarna (Carlsson et al. 2014; Carlsson 2018). 
Genom hästens förmåga att avläsa ungdomarnas emotioner och kroppsspråk, så ser ungdomarna det 
inte som någon mening att skapa en ridå som inte är sann eller att låtsas vara någon annan. 

Flertalet studier belyser att ungdomarna uppfattar arbetet tillsammans med hästen som en paus från 
sina känslor och tankar. Ungdomarna känner en psykologisk närvaro här och nu, som ett måste för 
att hästen är ett stort djur som kan reagera starkt på människorna i sin omgivning (Carlsson et al. 
2014; Carlsson 2017; Carlsson 2018). Relationen mellan häst och ungdom menar Carlsson et al. 
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(2014) kan hjälpa ungdomar som i tidigare relationer blivit sårade och kan vara rädda för att bygga 
nya relationer. Burgon (2011) bekräftar i sin studie att ungdomarna bygger relationer med hästen. 
Carlsson (2018) belyser i sin studie att relationen mellan häst och ungdomar är 
anknytningsfrämjande och att skötseln av hästen skapar emotionella band dessa emellan. 

Carlsson, Nilsson Ranta och Traeen (2015) lyfter i sin studie att då hästen reflekterar ungdomens 
känslor så kan ungdomarna skapa sig en förståelse för hur andra påverkas av dessa. Det vill säga att 
ungdomen försöker se situationen ur djurets perspektiv och föreställer sig vad djuret tänker och 
känner samt varför djuret gör som det gör. Det här kallas mentalisering enligt Wallroth (2010). 

Att umgås tillsammans med och sköta om hästen, anser flera studier är positivt för utvecklingen av 
empatisk förmåga. Det sker genom att ungdomen förstår omgivningen ur hästens perspektiv (Burgon 
2011; Carlsson et al. 2015; Carlsson 2018). Burgon (2011) lyfter i sin studie att då ungdomarna 
utmanat sig själva kan de övervinna sina rädslor, vilket i sin tur ska ha resulterat i att ungdomarna 
fått en högre självkänsla. Även att vara två (häst och ungdom) som delar en eventuell förlust eller 
misslyckande, skall uppmuntra ungdomarna att utmana sig själva och våga göra saker (Carlsson et al. 
2015). 

3.2 Relationen mellan ungdomen och den professionelle  

En annan faktor som lyfts fram som anses vara en positiv effekt i HUI är relationen som skapas 
mellan ungdomen och den professionelle. Genom hästens närvaro skapas en relation som blir 
annorlunda än den som hade skapats utan hästens närvaro. Relationens struktur är något som 
Carlsson (Carlsson et al. 2014; Carlsson, 2018) skriver om, där en verksam faktor är att strukturen 
mellan den professionelle och ungdomen förändras. Maktbalansen mellan ungdom och professionell 
minskar och relationen blir mindre strikt. Vidare så bryts barriären mellan personerna ner och öppnar 
upp för att se verkliga känslor. Individerna blir mer jämlika och utgår från samma villkor.  

Vidare skriver även Burgon (2011) att ungdomen vågar öppna upp sig för samtal och sina känslor 
gentemot den professionelle. Carlsson (Carlsson et al. 2014; Carlsson, 2017) skriver att genom en 
förändring i strukturen får ungdomen se en mer autentisk sida av personalen och även att personalen 
inte alltid har svar på alla frågor. Hästar är ett komplext djur och ungdomarna får använda sin egen 
förmåga för att förstå olika situationer. Strukturen av relationen leder även till att en triad skapas 
(Carlsson et al. 2014). I denna triad, nämner Carlsson (Carlsson et al. 2014; Carlsson et al. 2015), är 
det lättare att ha en öppen kommunikation där ungdomen kan spegla sina känslor genom hästen och 
den professionelle kan prata med ungdomen genom hästens respons på känslorna. Den emotionella 
kommunikationen sker på så sätt enklare och ungdomens behov av att hålla tillbaka är inte lika stort. 
Genom att använda hästen som ett subjekt så vågar även ungdomen prata mer med den 
professionelle och relationen har en stabil grund. Slutligen skapar även faktorn gällande relationen en 
möjlighet för den professionelle att kunna skapa fysisk kontakt med ungdomen på ett naturligt sätt 
som utan hästen hade framstått som oprofessionellt. Genom att till exempel rätta till 
kroppshållningen när ungdomen rider kan en fysisk beröring ske som är naturlig och kan få 
ungdomen att vänja sig vid fysisk beröring igen (Carlsson et al. 2014; Carlsson 2017). 

3.3 Den omgivande miljön 

En tredje faktor som framkom i tidigare forskning gällande HUI är miljön. Ungdomen behöver 
arbeta i hästens miljö och behandlingsmålen anpassas efter hästens miljö (Ewing et al. 2007). Även 
Carlsson (Carlsson et al. 2015; Carlsson, 2018) lyfter miljön som en faktor i behandlingen. Bland 
annat så nämns paddocken, stallet, skogen och ängarna som bidragande faktorer. En annan faktor 
gällande miljön är de pedagogiska samtalen som sker. Samtalen mellan en professionell och en 
ungdom brukar kopplas till ett samtalsrum, med en miljö som ofta är kall och fyrkantig. Stallmiljön 
öppnar upp för att dessa samtal ska ske mer naturligt och det blir mindre krävande för ungdomen. 
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Stallet är mindre hotfullt och inte stigmatiserat och kopplat till terapi, det gör det enklare för 
ungdomarna att våga prata med den professionelle. Vidare sitter inte de olika parterna mittemot 
varandra, ansikte mot ansikte utan istället kan en häst fylla upp ytan mellan dem och skapa en 
trygghet. Även ögonkontakt är lättare att undvika i ett stall och på så sätt kan ungdomen vara lugnare 
(Carlsson et al. 2014; Carlsson 2017). 

3.4 Att känna ansvaret 

Ewing et al. (2007) och Forsling (2001) skriver att ansvaret är en faktor som anses vara verksam i 
HUI. Ansvaret innebär att ungdomen känner ett ansvar inför hästen och jobbet det innebär att sköta 
om en häst. Det ger ungdomen en känsla av ägarskap under tiden behandlingen pågår. Vidare skriver 
Forsling (2001) att HUI också kan ge ungdomen en annan förståelse kring regler och säkerhet. I 
stallet finns det många regler, vissa på grund av säkerhet, andra på grund av hästens mående. Genom 
att ungdomen förstår varför de reglerna är viktiga i den kontexten kan ungdomarna även förstå andra 
regler enklare. 

3.5 Den vardagliga sysselsättningen 

Även sysselsättningen anses vara en faktor som framstår i HUI som en bidragande faktor. Att 
involvera hästar i behandlingen innebär att ungdomen får dagliga eller veckoliga sysslor att ansvar 
för och måste ta hand om för att djuret och dess omgivning ska må bra. Den dagliga sysselsättningen 
kräver arbete och därmed leder till att ungdomarna har mycket att göra (Forsling 2001). Det är den 
dagliga rutinen som måste fungera, så som att ge hästen mat, borsta hästen och mocka stallet. Det här 
ger ungdomen en känsla av att vara behövd, samt en förståelse för dagliga rutiner och skötsel (Ewing 
et al. 2007). Även Carlsson (Carlsson et al. 2015; Carlsson 2018) skriver att det dagliga/veckoliga 
arbetet anses ha en inverkan på ungdomarna. Det är aktiviteter så som att borsta hästen, rida, hämta 
hästen från hagen och allt stallarbete. 

3.6 Ungdomarna som hästunderstödda insatser riktar sig till 

Den tidigare litteraturen har inkluderat ungdomar där majoriteten består av unga tjejer med någon 
form av problematik. Carlsson (Carlsson et al. 2014, Carlsson et al. 2015 och Carlsson 2018) har 
genomfört studier som undersöker unga kvinnor med självskadebeteende och en annan studie av 
Carlsson (2017) undersöker ungdomar med problematik såsom ADHD, borderline, demens, 
ätstörning, sexuella övergrepp, ångest, depression, antisocial problematik, sorg, 
kommunikationssvårigheter, PTSD, relationsproblem och självskadebeteende. Även Forsling (2001) 
undersöker kvinnor i ung ålder. Studierna gjorda av Ewing et al. (2007) och Burgon (2011) skiljer 
sig lite, då de gör studier med blandade ungdomar i åldrarna 10–13 samt 11–16. Studierna lyfter inte 
frågan om de ungdomar som finns med i deras studier har specifikt bra respons till HUI eller inte. 
Likväl finns inget resultat gällande varför dessa specifika ungdomar är placerade på ett 
behandlingshem som erbjuder insatserna.  

3.7 Svårigheter med att använda djur i behandling 

Det finns negativa aspekter angående HUI och då hästen är ett djur så liknar många av dem de 
negativa aspekter som finns till djurunderstödd behandling. En av faktorerna som kan leda till att 
djurunderstödd behandling inte fungerar är om klienten är rädd för djur. Det här leder i så fall till att 
klienten inte vågar närma sig djuret och djuret kan på så sätt inte användas i behandlingen (Morrison 
2007). Även Burgon (2011) lyfter problemet att klienten kanske inte tycker om hästar och att det i så 
fall blir ett hinder. Vidare lyfts det även i undersökningen att hästar inte passar för alla individer och 
detta bekräftar även Silfverberg och Tillberg (2011) i sin studie. En annan implikation kan vara om 
klienten har ett medicinskt tillstånd som gör att närmande till ett djur försämrar hälsotillståndet. Det 
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här kan till exempel vara om klienten har pälsdjursallergier eller om klienten har ett öppet sår 
(Morrison 2007; Burgon 2011). 

Djurunderstödd behandling är en dyr behandlingsmetod då många kostnader uppstår kring djuret. 
Det här inkluderar, men är inte avgränsat till mat, husrum, hygienartiklar, veterinär och försäkring 
för djuret (Morrison 2007). Även Silfverberg & Tillberg (2011) och Burgon (2011) lyfter i sina 
studier att lokalhyra och personalkostnad kan vara dyra utgifter. I sin studie lyfter även Silfverberg 
och Tillberg (2011) att ett hinder i HUI kan vara behovet av den begränsade tillgången utav kunnig 
och intresserad personal. Det krävs även att de professionella som är ansvariga har tillräckliga 
hästkunskaper för att hålla en hög säkerhetsnivå. 

Det finns två säkerhetsrisker att ta hänsyn till när man ska använda djurunderstödd behandling. Den 
första gäller sjukdomar och smittorisk. Zoonotiska sjukdomar är sjukdomar som kan överföras från 
djur till människa och är ett av de vanligaste argumenten för att inte använda djurunderstödd terapi. 
Det finns 65 zoonotiska sjukdomar men bara ytterst sällan har de påverkat människan. Genom att 
sköta djuren väl minskar smittorisken. Den andra säkerhetsrisk vänder sig mot djuret. Det är av 
yttersta vikt att de professionella har kunskap om djur och är tränad för att se deras behov. Det här då 
man måste kunna läsa av djurets kroppsspråk för att avgöra när djuret inte vill mer och har fått nog. 
Vidare måste den professionelle vara aktsam så att inte klienten blir våldsam mot djuret eller är för 
energisk i sitt sätt att hantera djuret (Morrison 2007). 

Kaiser, Heleski, Siegford och Smith (2006) genomförde en studie gällande stressrelaterat beteende 
hos hästar när de användes inom terapiridning och fann att det kunde finnas negativa effekter 
gällande fysiologi och beteende hos hästen. De ungdomar som påverkade hästarna mest var de 
ungdomar som var riskutsatta och hade tendens till utåtagerande beteende. En lösning som 
författarna själva föreslog var att begränsa hästarnas dagliga arbete med dessa ungdomar. Dock finns 
det andra studier som visar på att hästarna inte blir påverkade av ungdomarna. Mckinney, Mueller 
och Frank (2015) undersökte i sin studie stressrelaterade beteenden hos hästar som var aktiva inom 
HUI i jämförelse med traditionell ridning. Resultatet blev att det inte fanns någon skillnad och att det 
inte förekom mer stressrelaterade beteenden hos hästen. Detta bekräftas även i en studie gjord av 
Berg & Lafond (2015) där resultatet blev att stressnivån hos hästarna sjönk. Malinowski, Yee, 
Tevlin, Birks, Durando, Pournajafi-Nazarloo, Cavaiola och Mckeever (2018) mätte kortisolnivåer 
hos hästarna när de arbetade med människor med posttraumatisk stress. Resultatet i den studien var 
att det inte fanns några markanta skillnader i kortisolnivån.  

4. Syfte och frågeställningar 
Syftet är att belysa professionellas uppfattningar om och erfarenheter av vilka faktorer i 
hästunderstödda insatser som anses vara mest verksamma och vilka målgrupper som insatserna är 
lämpade för. 

 Vilka faktorer är enligt de professionella verksamma inom hästunderstödda insatser? 

 Vilka faktorer är enligt de professionella mest verksamma inom hästunderstödda insatser?  

 Vilken problematik har de ungdomar som blir föremål för hästunderstödda insatser, hur och 
varför fungerar det för dem?  

5. Teoretiskt perspektiv  
Kommande kapitel omfattar vår teoretiska utgångspunkt för vårt arbete. Teorin är indelad i fyra olika 
kategorier; metoden, relationen, förväntningar och utomterapeutiska faktorer. Vi har valt att 
presentera samtliga av dessa kategorier så att en helhetsbild av teorin presenteras och för att ge en 
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förståelse kring teorins uppbyggnad och dess nyttjande. Det här även om vi eventuellt inte kommer 
använda hela teorin i analysen.  

5.1 The Common Factors Theory 

The Common Factors Theory grundades av Michael J. Lambert och har sin grund i 
psykoterapiforskningen som kan bidra till praktiken genom att via ett eklektiskt tillvägagångssätt 
kombinera olika teser med ursprung i olika teorier. Psykoterapiforskningen har även en pragmatisk 
inriktning mot behandling. Teorin kategoriserar de olika faktorer som skall göra en behandling 
effektiv. Dessa faktorer har framkommit genom en mängd studier. Studierna har genomförts över 
flera årtionden och inkluderar ett flertal olika studiedesigner, så som naturliga observationer, 
epidemiologiska studier samt komparativa studier (Lambert 2003). Faktorerna som framkommit har 
sedan presenterats i ett cirkeldiagram där dess tyngd i behandlingen utgörs av dess procentuella 
fördelning. 

Kritik har riktats mot teorin, bland annat menar Imel och Wampold (2008) att teorin inte skall vara 
vetenskaplig. Det riktas även kritik mot faktorn relationen i teorin för att denna endast skall belysa en 
sedvanlig, bra och varm terapeutisk relation mellan professionell och klient. Slutligen menar 
författarna att teorin avfärdar klientens behov av specifik behandlingsteknik och metodologi. 

Vårt val av teoretiskt perspektiv är grundat i teorins uppdelning av kategorier av de olika delar som 
har identifierats i en behandling. Vi ser att vi med fördel kan använda oss av det här systemet då vi 
med vårt arbete har för avsikt att undersöka vad det är i en specifik behandling som de professionella 
ser fungerar. Vi valde även att tillämpa den aktuella teorin då tidigare forskning visade på faktorer 
som vi såg kunde kunna appliceras i teorins kategorier. 

Figur 1 – The Common Factors Theory (Thomas 2006) 

 

5.1.1 Metoden 

Att använda en behandlingsmetod är en viktig faktor för en effektiv behandling (Cameron & Keenan 
2010) och utgör 15 % av behandlingens effektivitet. Det här framkommer i studier som visar att 
klienter som har blivit behandlade mår bättre än 80 % av de klienter som inte fått någon behandling. 
Det går att tillfriskna utan behandling, dock är den tillfriskningen inte lika kraftig. Studier har testat 
de olika metoder som finns tillgängliga i behandling för att kontrollera dess effektivitet. Det finns 
dock över 250 olika behandlingsmetoder och alla är inte testade utan ett urval har skett av de största 
och mest använda metoderna. 475 studier har skett på över 1000 klienter och 100 terapeuter. 
Resultatet visade att det var mer effektivt att behandla med en metod än utan en metod (Lambert 
2003). Vidare visar resultatet på att det inte finns tung bevisning på vilken av metoderna som är mest 
effektiv trots dess separata innehåll. Olika förklaringar till det här finns, där en av dem tyder på att 
olika metoder kan uppnå samma resultat genom olika processer. En annan förklaring är att det finns 
andra faktorer som påverkar utfallet och därav är aktiva parter i behandlingen. Ett exempel på det 
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kan vara de gemensamma faktorerna så som relationen mellan klient och behandlare. Det är därför 
av yttersta vikt att terapeuten är medveten om dessa och förstår dess betydelse för resultatet (Lambert 
2003). 

5.1.2 Relationen 

Relationen är en av de faktorer som ingår i The Common Factors Theory och utgör 30 % av 
behandlingens effektivitet. Lambert (2003) har delat in relationen i tre kategorier; stöttande faktorer, 
lärande faktorer samt utförande faktorer. Konceptet av det här är att, då terapeuten stöttar klienten 
kan det leda till förändringar i klientens tankebanor som gör att klienten skapar ett nytt 
handlande/utförande. Stöttande faktorer kan vara att klienten identifierar sig med behandlaren, att det 
skapas en positiv relation, att uppmuntran finns och att empati, acceptans, äkthet och förtroende finns 
i relationen. Lärande faktorer kan vara att behandlaren ger råd, feedback, korrigerar emotionella 
upplevelser och hjälper till med kognitiv inlärning. Utförande faktorer kan vara att behandlaren 
korrigerar ett beteende, gör övningar och uppmuntrar till att bemöta rädslor, risktagning och 
handlingens skicklighet. Tillsammans leder det till att klienten får ett ökat självförtroende och känsla 
av säkerhet samt minskad känsla av spänning, hotfullhet och ångest. Det i sig medför att klientens 
problematik framstår annorlunda vilket leder till ett annat beteende där klienten vågar möta sina 
rädslor, ta risker och arbeta för bättre relationer. Relationen mellan behandlare och klient skapas 
genom empati, värme, acceptans och uppmuntran (Lambert 2003). Cameron och Keenan (2010) 
skriver att en bra relation skapas genom att behandlaren har stöttande värderingar, både personligt 
och professionellt, och använder dessa i behandlingen. Vidare lyfts även att acceptans, empati och 
äkthet är viktigt. Det måste finnas engagemang i relationen som leder till engagemang till 
förändringar. Det här sker genom kommunikation och gemensamma överenskommelser på lösningar. 
En annan relevant faktor i arbetet är att det finns förståelse sinsemellan parterna. 

5.1.3 Förväntningar 

Lamberts (2013) förklaring till förväntningar är den delen av behandlingen som ger ett resultat 
(positivt eller negativt) beroende på klientens vetskap om och hur denna behandlas samt dennes tro 
på behandlingen. Förväntningar utgör 15 % av behandlingens effektivitet. 

Lambert (2013) menar att klientens egen tro på både den aktuella metoden och den professionelle är 
av stor vikt för utfallet av behandlingen. Med det här menas att metoden inte är det primära i 
behandlingen. Klientens tro och inställning på metod och behandling kan således påverka utfallet, 
vare sig det blir ett positivt eller negativt utfall. Det går att påvisa att klientens inställning och tro på 
behandlingen har betydelse på behandlingens utfall, dock är det svårt att påvisa hur stor vikt denna 
har i utfallet. Cameron och Keenan (2010) bekräftar och förtydligar ovanstående klientfaktorer så 
som; dennes tro eller förväntan på förändring, aktivt söker hjälp och att klienten ser behandlaren som 
trovärdig har betydelse på behandlingens utfall. Dessa faktorer påverkar klientens positiva inställning 
och motivation i förändringsarbetet. Lambert (2013) lyfter ett exempel på effekten av tron hos 
klienter att de erhåller en behandling gentemot klienter som står i kö till behandling. Resultatet visar 
att de som trodde att de erhöll behandling gav ett bättre utfall i förbättringsmätning än de klienter 
som inte ingick i behandlingen, eller de som stod i kö till behandlingen. 

5.1.4 Utomterapeutiska faktorer 

Med de utomterapeutiska faktorerna, som utgör 40 % av behandlingens effektivitet, menar Lambert 
(2003) bland annat klientens egna inre kvalitéer, exempelvis att effektivt kunna tillfredsställa sina 
basala drifter och behov. Men även faktorer som finns i den omgivande miljön, exempelvis plötsliga 
positiva händelser, familj, vänner och socialt stöd som hjälper klienten att få ett positivt utfall oavsett 
om denne deltar i någon behandling. Det sociala stödet ses som viktigt i synnerhet när det handlar 
om äktenskapliga förhållanden. Vidare belyses karaktären, kvalitén och styrkan på det sociala stödet 
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som kan omges av klienten. Vidare menar Lambert (2003) att ett stort antal människor får hjälp med 
sina problem av andra än de som utför själva behandlingen. Sådan hjälp kan vara familjestöd och 
kamratstöd men även religiöst stöd. Lambert (2003) berättar som exempel till utomterapeutiska 
faktorer kan vara grupper och litteratur där självhjälp är kärnan. Dessa grupper använder sig ofta av 
material som är dels självinsiktsorienterat, men även material som härstammar från behaviorismen 
och kognitivismen som kommer ifrån olika psykoterapiinriktningar. Delar av materialet som nämns 
ovanstående har visat sig minska symptombilden hos klienterna, bland annat självhjälpslitteratur. 
Dock skall man ha i åtanke att föregående nämnda självhjälpsgrupper och litteratur ofta innehåller 
material och metoder som är utvecklade av professionella och tillämpas av personer med viss 
utbildning och utövas under uppsikt. Då enligt Lambert (2003) förbättras en stor mängd av klienterna 
med hjälp av de utomterapeutiska skeendena, men man skall ha i åtanke att dessa inte är så kraftfulla 
och bestående att den formella behandlingen inte skall förbises. 

6. Metodologiska överväganden  
Nedanstående följer en presentation av våra metodologiska val i förhållande till vårt arbete. Då vi 
valt att göra en kvalitativ intervjustudie utgår vårt arbete från den hermeneutiska 
vetenskapstraditionen då vi ser att angreppssättet ger oss möjlighet att tolka våra kvalitativa 
intervjuer för att besvara våra forskningsfrågor. Vidare presenteras hur vi gjort vårt urval av 
respondenterna. Därpå tar vi upp de forskningsetiska överväganden vi förhållit oss till under arbetets 
gång. Fortsatt berättar vi hur vi genomförde vår kvalitativa intervjustudie. Därefter följer en 
beskrivning av hur vi gjort vår databearbetning och tematiska analys av vår insamlade empiri. Sist i 
det här kapitlet presenterar vi de kvalitetskriterier som vi förhållit oss till under arbetets gång för att 
få vårt arbete så tillförlitlig som möjligt. 

6.1 Hermeneutisk utgångspunkt 

Vårt arbete utgick från en hermeneutisk vetenskapstradition. Ett hermeneutiskt perspektiv innebär att 
man skall skapa förståelse för den mänskliga världen, man lägger fokus på förståelse av mänskligt 
beteende, en slags empatisk förståelse. Hermeneutikens centrala devis kretsar kring hur en mening 
kan tolkas utifrån individerna och hur dessa upplever sin livssituation (Kvale & Brinkmann 2019). 
Den hermeneutiska vetenskapstraditionen gav oss utrymme att tolka vårt insamlade material. Vid 
tolkningen av empirin kunde vi tack vare vår hermeneutiska utgångspunkt ta hänsyn till varje 
enskilds respondents subjektiva upplevelse och uppfattning kring ämnet som vårt arbete berör. Vi 
skapar oss därmed en individuell kontextuell förståelse av respondenterna som är i linje med den 
hermeneutiska vetenskapstraditionen (Bryman 2016). Då vi använde ett hermeneutiskt perspektiv 
gav det oss möjligheten att använda kvalitativa semistrukturerade intervjuer som ansats. 

6.2 Urval 

Vi planerade att göra totalt sex stycken intervjuer, tre intervjuer med uppdragsgivare, exempelvis 
socialtjänsten och tre med personal hos uppdragstagaren, exempelvis behandlingshem. Vi valde att 
undersöka två yrkesgrupper för att få en så bred bild av våra frågeställningar som möjligt. 
Respondenterna hos de olika parterna skulle ha kunskap kring kärnan i vår frågeställning hos 
respektive part för att ge ett fruktsamt utfall. Vi ville i första hand komma ut till verksamheterna som 
respondenterna representerade för att få en god bild av organisationerna. Därmed började vi att leta 
efter respondenter i vår geografiska närhet.  

Dock framkom det att våra närliggande kommuners socialtjänster aldrig har placerat en ungdom på 
ett behandlingshem som erbjuder HUI, därmed var vi tvungna att utöka vårt geografiska område. 
Urvalen bearbetades vidare genom att söka upp tidigare kontakter inom socialtjänsten, Bryman 
(2016) kallar dessa kontakter för grindvakter, för att sedan fråga dessa vidare för att till sist nå fram 
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till personal inom socialtjänsten med adekvat kunskap inom frågeställningarna. Genom att även 
nyttja kontakter inom behandlingshem kunde vi hitta totalt två uppdragsgivare. Dock var dessa 
verksamma i en annan del av Sverige så det var inte försvarbart, varken ur ett ekonomiskt eller 
miljöperspektiv att göra fysiska besök. Vi frågade även dessa efter andra respondenter utan något 
positivt utfall. Det här då det finns få kommuner som placerat ungdomar på behandlingshem som 
erbjuder HUI. Därmed finns det ett begränsat antal uppdragsgivare, vilket gjorde att vi hade problem 
med att hitta respondenter. Det här gjorde att vi fick ett bortfall om en respondent. 

Inom behandlingshemmen har en av oss tidigare gjort sin VFU på ett HVB-hem som skulle passa in 
som objekt för intervju. För att nå vårt mål med tre uppdragstagare behövde vi även komplettera med 
sökningar på internet för att identifiera verksamheter med potentiella respondenter. Att arbeta med 
urval enligt ovanstående kallar Bryman (2016) snöbollsurval. 

Våra respondenter från uppdragsgivarsidan, hade inklusionskriteriet att dessa skulle jobba med eller 
har tidigare jobbat med att placera minst ett barn eller ungdom på ett behandlingshem där de erbjuder 
HUI. Minimiantalet för antal utförda placeringar sattes till ett. 

Våra inklusionskriterier för respondenterna som representerar uppdragstagarna var att de ska ha 
jobbat, eller jobbar på en verksamhet som erbjuder HUI. Vi inkluderade endast respondenter som 
hade varit verksamma inom verksamheten i minst två år. 

Våra respondenter har samtliga erfarenheter av HUI och ungdomarna.  

 Respondent 1 har jobbat med HUI i ca tio år på ett behandlingshem. Respondenten har en 
pedagogutbildning via folkhögskola samt dialektisk beteendeterapiutbildning.  

 Respondent 2 har jobbat med HUI i över två år på ett behandlingshem. Respondenten är i 
grunden specialistundersköterska i psykisk ohälsa med en kompletterande dialektisk 
beteendeterapiutbildning.  

 Respondent 3 har jobbat med HUI i cirka 20 år på behandlingshem. Respondenten har 
utbildning i bland annat dynamisk grupp-psykoterapi, samtalsmetodik, psykiatri, 
psykosomatik, rehabiliteringsvetenskap, ridterapi, HVB-chefsutbildning samt en utbildning 
med hästen i socialt arbete.  

 Respondent 4 är utbildad socionom och jobbar som konsult inom socialtjänstens sektion barn 
och unga. Respondenten har arbetat inom socialtjänsten i över 30 år. Respondenten har gjort 
en placering av en ungdom på ett behandlingshem som erbjuder HUI.  

 Respondent 5 är utbildad socionom sedan 30 år tillbaka. Idag jobbar respondenten som 
specialisthandläggare på enheten för barn och unga hos socialtjänsten. Respondenten har 
gjort en placering av en ungdom på ett behandlingshem som erbjuder HUI. 

6.3 Genomförande 

Vi genomförde en kvalitativ intervjustudie. Våra respondenter kontaktades vid första kommunikation 
via telefon. På grund av för stort geografiskt avstånd till tre av våra respondenter genomfördes dessa 
intervjuer via telefon. 

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer. Patel och Davidson (2011) förklarar att sådana 
intervjuer grundar sig på att man ställer frågor kring teman, i vårt fall kring vår frågeställning, för att 
sedan öppna upp för kompletterande frågor som uppkommer i den konkreta situationen allt eftersom 
respondenterna svarat. Kvale och Brinkmann (2019) menar att dessa andrafrågor är nödvändiga för 
att fortsätta intervjun på ett produktivt sätt istället för att lägga den största vikten på intervjuguiden. 
För att inte missa väsentliga delar i våra intervjuer hade vi intervjuguider till vår hjälp (se Bilaga 2 
och Bilaga 3). Vi hade två olika intervjuguider beroende på om vi skulle intervjua en uppdragstagare 
eller en uppdragsgivare. Det som skiljde intervjuguiderna åt var dess frågor, då de riktade sig till om 
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de placerade eller tog emot ungdomarna. Intervjuguidernas utformning och användning var 
konstruerade likt som Bryman (2016) nämner det, en ”minneslista” för att inte missa väsentliga 
områden av intervjun. Dessa utgick vi ifrån när vi intervjuade våra respondenter.  

Efter vi fått telefonrespondenternas godkännande, mailades ett missiv för att komplettera med 
information kring studien och respondenten rättigheter. Även vid vidare konversation bestämdes 
datum och tid för intervjuutförande. De tre telefonintervjuerna varade mellan cirka 17 och 50 
minuter. Vid samtliga intervjuerna var en av oss intervjuare och den andra förde anteckningar under 
intervjuns gång, och kunde även komplettera med ytterligare frågor. Innan inspelningens start 
presenterade samtliga deltagare sig och vi gick igenom intervjuns syfte och struktur samt eventuella 
frågor besvarades innan intervjustarten. 

Vid två tillfällen utfördes intervjuerna vid fysiska besök. Dessa respondenter kom vi i kontakt med 
tack vare vårt tidigare intresse av dessa behandlingshem samt genom sökningar på internet. Efter 
telefonkontakt bokades datum och tid för besök och intervju, samt att missiven mailades till 
respondenterna. Även vid de här intervjuerna var en av oss intervjuare och den andra förde 
anteckningar samt gick vi igenom intervjuns syfte, struktur och eventuella övriga frågor lyftes innan 
intervjustart. Inspelningarna varade mellan cirka 40 minuter och 50 minuter.  

Vid samtliga intervjutillfällen spelade vi in våra intervjuer, med våra respondenters samtycke. Det 
här för att på så sätt ha möjlighet att gå tillbaka och på ett upprepande vis lyssna och analysera vad 
och hur respondenterna säger och uttrycker sig. Både Bryman (2016) och Kvale och Brinkmann 
(2019) menar att det är en god idé att spela in intervjuerna så att intervjuaren kan fokusera på 
samtalet istället för att föra anteckningar. 

6.4 Databearbetning och analys 

Efter intervjuerna transkriberades materialet. Att spela in intervjuerna gav oss möjligheten att 
flertalet gånger spela upp vad som sägs vilket underlättar vid analysen av vad respondenterna sagt, 
det här lyfter även Bryman (2016). 

Varje intervju lyssnades på och skrevs i ett första stadium ner i ett dokument. Vid en andra 
genomgång av ljudfilerna kompletterades och ändrades felskrivningar från första tillfället. Slutligen 
gjordes en sista korrigering av eventuella fel vid den sista genomlyssningen. Transkriberingen av de 
fem intervjuerna resulterade i ett råmaterial på cirka 44 stycken sidor. 

Analysen av det transkriberade materialet gjordes med en tematisk analys. Bryman (2016) förklarar 
att en tematisk analys innebär att på ett analytiskt sätt leta efter återkommande teman hos 
respondenternas svar. Dessa svar kan sedan sammankopplas sinsemellan och dess gemensamma 
ämne bildar då ett tema. Eftersom vår teori i arbetet handlar om olika faktorer inom en behandling, 
såg vi det som en stor fördel att använda oss av en tematisk analys, att leta efter olika faktorer som i 
det här fallet blir kallade teman. 

Vår tematiska indelning har sin utgångspunkt i de teman vi identifierade vid genomgång av tidigare 
forskning; hästen, relationen, miljön, ansvaret, sysselsättningen och ungdomarna men även i nya 
teman vi fann i arbetets resultat. Det här innebär att vi har arbetat både på ett induktivt och deduktivt 
sätt. Vi har pendlat mellan att använda vår teori men även att upptäcka vad som finns i empirin utan 
en teori. Det deduktiva arbetssättet innebär att ha en teori som utgångspunkt och sedan göra en 
undersökning (Bryman 2016), vilket vi gjorde när vi sökte efter teman som vi stött på i tidigare 
forskning. Det här arbetssättet innebär även att utifrån den tidigare valda teorin forma hypoteser 
innan undersökningen sker (Patel & Davidson 2011). Våra hypoteser var de teman vi hade hittat i 
tidigare forskning som vi hade med oss när vi genomförde intervjuerna, men även när vi gjorde den 
tematiska analysen. Det induktiva arbetssättet innebär att göra en undersökning och sedan skapa en 
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teori (Bryman 2016), vilket vi gjorde genom att söka efter nya teman i vårt resultat. Det här 
arbetssättet innebär också att gå upptäcktens väg, att gå ut i fältet utan att ha förankrats sig i en teori 
och forma en teori utifrån empirin (Patel & Davidson 2011). I vårt arbete, samt i vår tematiska analys 
har vi även sökt efter nya teman som inte upptäcktes i tidigare forskning. Vidare har vi i analys- och 
diskussionsdelen kopplat dessa teman till en teori och även format en utveckling av teorin. 

För att enklare kunna analysera vår empiri, identifiera de olika återkommande temana och få en 
bättre överblick av dess utsträckning, valde vi att använda oss av olika färgkodningar. Vi lyssnade på 
ljudfilerna samtidigt som vi läste texterna. När vi läste och hörde något som vi kunde identifiera som 
ett möjligt tema eller faktor så markerades denna text med en specifik färg. Den här färgen användes 
sedan genom samtliga intervjuer för att markera de textavsnitt som hörde till det aktuella temat. Vid 
sammanställning inför resultatanalysen samlades de olika färgmarkerade textavsnitten från alla fem 
intervjuerna med gemensam färg in i ett nytt dokument. Vi sorterade sedan ut de textavsnitt som 
innehöll likalydande eller liknande budskap inom varje tema. Efter sorteringen analyserade vi 
textavsnitten och inkluderade de med högst relevans som sedan presenterades i arbetets resultatdel.  

6.5 Kvalitetskriterier 

För att säkra att vårt arbete blev så tillförlitlig som möjligt tillämpade vi kvalitetskriterier under hela 
arbetets gång. De kriterier vi förhöll oss till var trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 
konfirmering. 

Trovärdighet innebär att avgöra hur sannolika resultaten är. Dessa kriterier kan bland annat 
efterföljas genom att följa de regler som finns (Bryman 2016). Vi kom att följa dessa, både de etiska 
samt kvalitetskriterierna. Vi spelade även in samtalet (med respondenternas samtycke) för att efteråt 
kunna lyssna igenom samtalen flera gånger under transkriberingsprocessen. Det här ökar 
trovärdigheten då vi validerar det som sagts, och vi kan se ordens betydelse framför oss när vi 
återigen lyssnar på respondenternas utsagor. 

Överförbarhet är det kriterium som påvisar ifall resultatet kan tillämpas i en annan kontext. För att se 
om arbetet har en hög överförbarhet är det bra om den innehåller täta beskrivningar (thick 
descriptions, fylliga citat), på så sätt kan andra se om den kan överföras till en annan kontext 
(Bryman 2016). För att förtydliga resultatets överförbarhet har vi försökt att på ett så ingående sätt 
specificera vad våra respondenter menar när de pratar om ungdomarna och dess problematik. Det här 
för att på så sätt kunna göra överförbarheten så hög som möjligt till alternativ kontext med ungdomar 
med liknande problematik. 

Pålitlighet är det kriterium som påvisar huruvida arbetet kan få ett likartat resultat om den görs igen 
vid ett annat tillfälle (Bryman 2016). Gällande en kvalitativ studie kan det vara svårare att få en hög 
pålitlighet då en kvalitativ studie kan bygga mycket på förförståelse och tolkningar. För att få en så 
hög pålitlighet som möjligt har vi redovisat vår förförståelse så väl att läsaren på så sätt kan tyda våra 
argument. Vi har redovisat samtliga forskningssteg för att öka pålitligheten av vårt arbete, vilket 
Bryman (2016) belyser. 

Det sista kriteriet är konfirmering, vilket innebär att en objektivitet syns genom forskningens gång. 
Det här innebär att värderingar inte får ske (Bryman 2016). Vi har försökt att hålla oss så objektiva 
som möjligt i arbetet. Vi har dock tolkat våra resultat utifrån en teori, en teoretisk tolkning. Det här 
gör att vi undvikit att tolka resultaten utifrån personliga värderingar, utan tolkat dessa från teorin men 
teorin är subjektivt vald.  

6.6 Forskningsetiska överväganden 

Då vi har för avsikt att utföra god kvalitativ forskning innefattar även det här att värna om våra 
respondenters integritet. Vetenskapsrådet (2017) och Eriksson (2018) belyser individskyddskravet 
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som innefattar fyra huvudkrav, forskningsetiska kodexar, som skall uppfyllas för att bedriva etisk 
riktig forskning i förhållande till de berörda individerna. Dessa fyra huvudkrav presenteras följande: 

Informationskravet uppfylldes då vi vid första kontakt informerade intervjupersonerna vilka vi var, 
vad vi studerade för program och vad vi skulle skriva om för ämne i vårt arbete. Efter första kontakt 
var tagen och respondenterna hade visat intresse skickade vi ut ett missiv (se bilaga 1). I missiven 
beskrevs vårt syfte med studien, vilken roll respondenterna hade, även vilken roll vi hade. Det 
framgick under vilka villkor respondenterna deltog. Det framkom också vilka som var vår 
handledare och kursansvarig. Vi frågade även samtliga respondenter om tillåtelse att spela in 
intervjuerna. Genom att vi delgav ovanstående information till respondenterna uppfyllde vi 
informationskravet (Bryman 2016; Vetenskapsrådet 2017). 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att vi innan empiriinsamling erhöll samtycke från samtliga 
respondenter gällande deras medverkan i studien. Respondenterna informerades att deras medverkan 
kunde avbrytas när som helst under processens gång om de hade önskat. Den här informationen 
krävdes för att uppfylla samtyckeskravet (Bryman 2016; Vetenskapsrådet 2017). 

Konfidentialitetskravet uppfylldes då vi genom arbetets gång lät information som framkom under 
våra intervjuer hållas mellan oss. Den förvarades så att obehöriga ej kunde få tillgång till denna. 
Vidare anonymiserades respondenterna genom att byta ut deras namn, namn på djuren, eventuell 
arbetsplats och vistelsekommun. För att säkerställa att våra respondenter förblir anonyma har vi även 
valt att inte ange vem som är uppdragstagare och uppdragsgivare i vår respondentbeskrivning. Efter 
att arbetet är slutfört och godkänt kommer all data, såsom inspelade intervjuer där möjlig 
identifiering kunnat framkomma raderas. Dessa åtgärder krävs för att uppfylla konfidentialitetskravet 
(Bryman 2016; Vetenskapsrådet 2017). 

Nyttjandekravet är det sista av de fyra huvudkraven som Vetenskapsrådet (2017) lyfter som en kodex 
som skall följas för att bedriva etiskt riktig forskning. Det kravet uppfylldes då vi endast använde den 
information som framkom från respondenterna under arbetets gång, i det syfte som vårt arbete avsåg. 
Vilket innebär att vi inte kommer använda informationen i något annat arbete eller något annat syfte 
än föreliggande arbete. 

Vi har inte identifierat några etiska ifrågasättanden som anses vara av känslig natur för 
respondenterna då vi förhåller oss till individskyddskravet. Därmed antas att berörda ej kan uppfatta 
arbetet som kränkande eller obehaglig. 

7. Resultat 
I kommande kapitel kommer vi att presentera vårt resultat av studien. Vi identifierade flertalet 
resultat som vi har delat in i följande rubriker; hästen, relationen, miljön, ansvaret, sysselsättningen 
och de nya faktorerna. Dessa nyupptäckta faktorer innebär helt nya, ej tidigare uppmärksammade 
faktorer som respondenterna nämnde. Rubrikerna är baserade på de teman som framkom i tidigare 
forskning, det här då dessa teman var de som lyftes av respondenterna samt är rubrikerna 
kompletterade med nya faktorer. Uppdelningen är även baserad på och utgår från syftet i arbetet.  

Inom varje faktor finns det också en uppdelning beroende på respondenternas svar gällande 
verksamma delar i varje faktor. Vidare presenteras också vad respondenterna tänkt kring vilken 
faktor som är mest verksam. Slutligen presenteras också de ungdomarna som respondenterna har 
arbetat med och varför de tror att insatserna fungerar för dessa ungdomar. 

7.1 Hästen 

Nedanstående kommer vårt resultat av vår insamlade empiri presenteras gällande hästen som en 
verksam faktor inom HUI. 
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7.1.1 Emotionella band och fysisk närhet till och från djuret  

Två av respondenterna beskriver att de ser det emotionella bandet mellan ungdomen och hästen som 
en betydande faktor. Avsaknaden av kärlek är något som en av dem belyser att många av dennes 
ungdomar saknat tidigare i sina liv. 

Det är många som aldrig har fått det, och att man får väldigt mycket kärlek av 
djuret, det är också väldigt många av dom här klienterna som inte har fått. 
(Respondent 1)  

Samtliga respondenter nämner att den fysiska närheten till hästen är en verksam del inom HUI. 
Respondenterna belyser båda att det är fördelaktigt för ungdomen att arbeta med närhet och 
kroppskontakt med djuret. För att lära sig lita på, och även bygga relationer till andra, som de haft 
svårt för tidigare. Respondenterna lyfter också att hästen både ger och söker sig till närhet hos 
ungdomarna, vilket ger dem en känsla av att faktiskt finnas till. 

 […] sen är det också kroppskontakten, har man svårt att ta emot kroppskontakt på 
grund av andra saker och lär man sig att lita på människor, så lär man sig att lita 
på djuret på ett väldigt bra sätt. (Respondent 5) 

7.1.2 Hästens förmåga att reagera på emotioner och skapandet av autentisk relation 

Hästar har förmågan att kunna reagera på människors emotioner, det anser flera respondenter. 
Däremot menar en annan respondent att denne inte har upplevt att ungdomarna har mått så pass 
dåligt i närheten av hästarna så att hästarna reagerar på ungdomarnas emotioner. Respondenten 
menar att om ungdomarna mår så pass dåligt håller de sig ifrån hästarna.  

Det är alltid tillit och trygghet, det blir ett lugn, för dom förmedlar lugn, jag har 
varit inne på det. Djur läser av, det är min fullständiga övertygelse att djur läser 
av. (Respondent 4) 

Om hon är orolig, slår hästen eller hon är otydlig så går den i fel riktning liksom, 
och reagerar med ångest eller oro alltså, det är väldigt tydligt med hästar utan 
kunna allt för mycket om hästar. (Respondent 5) 

Ett par av respondenterna ser relationen mellan hästen och ungdomen som en faktor inom HUI. De 
beskriver båda att hästen inte har några förväntningar eller krav tillbaka på relationen, samt att hästen 
är autentisk i sin relation och inte dömer ungdomarna som individer. Det här ska enligt 
respondenterna göra det enklare för ungdomarna att öppna upp sig för hästen. Förstkommande citat 
fick en respondent berättat för sig av en ungdom. 

Prata med hästen kan jag göra på grund av att den aldrig dömer. (Respondent 2) 

Flera respondenter belyser vikten av ungdomarnas förmåga att kunna reflektera över sina egna 
signaler dessa sänder ut i närheten av hästarna. Det här innebär signaler som kan påverka hästens 
beteende och reaktion, där ungdomen lär sig hur hästen reagerar på deras signaler. Den här 
kunskapen är även användbar utanför behandlingshemmet. 

[…] ibland är dom lite gränslösa dom här ungdomarna […] hur man närmar sig 
hästarna, och det är hur vi närmar oss varandra som individer också. Hon lärde 
sig väldigt mycket, om hon närmade sig människor på det sättet man resonerade 
kring djuren, djurens behov, man rusar inte fram till någon, man rusar inte fram 
till en häst, utan man avvaktar, man väntar, man kollar av, man känner in. 
(Respondent 4) 
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7.1.3 Sociala normer, relationsbyggande och fysiskt beröring 

En respondent lyfter att denne använt hästens beteende som en social varelse för att kunna nå ut till 
ungdomarna för att förklara sociala koder och normer. 

Vi har haft effekter av matning, ha turordning i hagar, grupptryck, vem kommer 
först, vem är sjuk och gammal och går bort, och vem släpper man fram, hur och 
omhändertagande fungerar också. (Respondent 3) 

En respondent ser att HUI kan främja tillitsskapande och relationsbyggande då ungdomarna ofta har 
förlorat tilliten till sig själva och omvärlden. Vidare menar denne att ungdomarna har mindre god 
förmåga till introspektion, vad deras reaktioner innebär samt andras förväntningar på deras relation. 
En annan respondent belyste att hästen och ungdomen vid ett första möte fick en väldigt snabb, god 
allians och tillit till varandra. En tredje respondent menar att en djupare relation med hästen kan bli 
verklig, dock kan det ta en längre tid. 

[...] det blir en relation, relationsbyggande, för ofta har dessa ungdomarna svårt 
med relationer med både jämnåriga, familj, behandlingspersonal och skolpersonal. 
Dom har en lång historia av misslyckanden och att få lyckas med någon som 
faktiskt litar på dig, ett djur eller en häst, och djur över huvud taget [...]. 
(Respondent 5) 

En respondent menar att genom att jobba nära inpå ungdomarna så kan man behöva vidröra dem för 
exempelvis att rätta till deras sittposition på hästen. Det här kan vara ett steg till att bli av med en 
eventuell fobi för kroppslig kontakt efter exempelvis ett sexuellt trauma. 

Att dom på det viset ändå lärde sig att viss kontakt är bra och rätt, och kunna skilja 
på rätt och fel eller. (Respondent 2) 

7.2 Relationen 

I följande avsnitt kommer relationen mellan ungdomen och den professionelle som en verksam 
faktor inom HUI presenteras. 

7.2.1 Gemensamt intresse och jämlik maktfördelning 

En par respondenter lyfter båda att det gemensamma intresset, ungdom och professionell emellan, är 
av betydelse. De menar båda att man tillsammans gör saker med ett gemensamt intresse där hästen är 
i centrum. Det här kan röra sig från att göra saker tillsammans där man jobbar gemensamt med ett 
ömsesidigt uppdrag som i sig är relationsskapande. Det kan även vara som respondenten lyfter 
nedanstående, att finna de gemensamma intressena och samtalsämnen utanför stallet som fogar 
samman kollektivet. 

Att det liksom ändå kittar oss samman allihop, både klienter och personal. Så det 
är snarare där, chit-chattandet i fikarummet, det är där vi jobbar med det för att få 
igång samtalen, naturliga samtal. Naturlig beröringspunkt, det är också det våra 
klienter behöver lära sig att jobba med, bara sitta och chit-chatta under en kopp 
kaffe. (Respondent 1) 

Ett par av respondenterna menar att den relationella maktfördelningen mellan ungdom och 
professionell generellt sett inte uppfattades som mer jämlik genom att arbeta tillsammans med 
ungdomarna och hästarna. Dock hade en respondent upplevt att maktbalansen kunde bli mer jämlik 
om det är något i en situation som inte går enligt den professionelles planer. 
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Aah när det blir lite fel mellan mig och hästen, när klienten kan vara där och 
liksom hjälpa till och rädda ut det. (Respondent 1)  

7.2.2 Kommunicera med hjälp av hästen 

En respondent menar att det är enklare att använda hästen som en metafor när denne skall 
kommentera eller lyfta samtalsämnen med ungdomen. Även att den professionelle ser sig som en 
slags beteendeförklarare/kommunikatör mellan ungdom och häst som denne beskriver nedanstående. 

[...] jag är bara kommunikatören för att skicka emellan dom två, så det är väl det 
som blir mitt ansvar att förklara varför hästen gör på ett visst sätt, och varför du 
reagerar på ett visst sätt när hästen gör så. Så jag är egentligen bara en 
kommunikatör däremellan. (Respondent 2) 

En respondent lyfter att man kan prata med ungdomarna genom att använda hästen och miljön som 
exempel på hur liknande situationer kan uppstå i deras egna verkliga liv. För att sedan prata om hur 
det kan appliceras i en annan kontext. En annan respondent menar att denne vid sin första insats 
pratade med ungdomen och de kom under den här träffen till roten till varför ungdomen var där och 
jämförde det med att skala av de olika lagren på en lök. Liknande lyfter en tredje respondent att om 
en professionell är tillsammans med hästen och ungdomen och denna känner sig trygg kan 
emotionella band knytas. Det här bjuder in till att ungdomen öppnar upp sig i kommunikationen. 
Genom att börja prata om gemensamma saker så som hästen kan det vara en god början till att finna 
kärnproblemet. 

Att kunna nyttja de vardagliga situationerna som kan uppstå inom HUI menar en respondent är något 
man kan ta nytta av. Exempelvis om ungdomen har varit med om ett sexuellt trauma. Så kan de 
normala, men ändock intima situationerna användas i ett pedagogiskt syfte. 

[…] borstar på den och då kommer den där stora snoppen ut, så har man 
anledning att prata om den, och se den, bara det kan vara tufft om man har varit 
med om ett trauma. (Respondent 3) 

Vidare exemplifierar respondenten hur man kan prata om förnimmelser och associationer som kan 
uppstå efter ett sexuellt trauma. 

Sitta på en häst utan sadel och känna värme, och helt plötsligt kan vi gå in och 
prata om vad du känner i din egen rumpa, mellan benen och vi kan göra det utan 
att vara, vad ska man säga, frågvisa eller intima. (Respondent 3) 

Två av respondenterna lyfte båda att de fann det som relationsfrämjande mellan professionell och 
ungdom att jobba med insatserna. Det här bland annat för att de kunde nå fram med välbehövd, men 
svårmottaglig beröm till ungdomarna genom att prata positivt om hästens lydnad när denne reds av 
en ungdom, eller att lyfta hästens positiva mående efter den blivit omhändertagen av en ungdom. 

Många klarar inte av att få beröm, det är skitjobbigt. Men att man då, men se här 
nu, titta hon dricker ju jättemycket nu och äter, du har gjort detta för hästen, den 
är nöjd den frustar, den tittar på dig, och hela den här biten. Då har jag indirekt 
berömt klienten. (Respondent 2) 

7.3 Miljön 

En annan faktor som omnämns av samtliga respondenter är miljöns påverkan. Miljön omnämns vid 
olika tillfällen och olika delar av miljön diskuteras.  
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7.3.1 Miljöombyte 

Ett par av respondenterna berättar hur stallet ger ett miljöombyte från behandlingshemmets andra 
byggnader. Stallet blir en så kallad fristad för ungdomarna där de kan känna en annan slags trygghet 
och en möjlighet att bemöta sin ångest på ett annat sätt än att självskada. En av respondenterna 
berättar även att deras stall användes av det respondenten kallar ”vanligt” folk. Dessa människor var 
inte ungdomar från behandlingshemmet och inte heller uppklädda flickor med den finaste 
hopputrustningen. Utan istället var vuxna människor med ett hästintresse, till exempel en rektor, en 
läkares fru och någon enhetschef med små barn. Dessa var alla människor som inte inkräktade på 
ungdomens sfär. 

[...] stallet är ju en fristad. (Respondent 3)  

Ett par av respondenterna nämnde miljön och naturen som en verksam faktor. Den ena respondenten 
nämner vidare att miljön är sådan att den påverkar det fysiska och psykiska och ger ett lugn åt 
ungdomarna. Den andra respondenten bekräftar ovanstående och berättar hur ungdomarna fick bada 
med hästarna i havet och hur den miljön påverkade dem och gav frisk luft. Samtliga respondenter 
berättar även att den friska luften påverkar ungdomarna. En av respondenterna berättar att ridturerna 
gjorde att ungdomarna kom ut och att det påverkade deras inre mående. En annan respondent nämner 
utöver den friska luften också att det inte fanns lika många störmoment som i staden och att det gav 
ungdomarna ett lugn. Den tredje respondenten berättar om kalla novemberdagar som slutade med att 
den professionelle och ungdomen stod mot husväggen, drack kaffe och hittade sin egna lugna hörna 
och kunde på sätt njuta av ett lugnt ögonblick tillsammans. 

[...] man är i en lantlig miljö det är ett annat lugn. Man rör sig ute, det är frisk luft, 
man rör på sig, man arbetar rent fysiskt. Det vet vi idag hur det påverkar både det 
fysiska och det psykiska. (Respondent 4) 

7.3.2 Annat samtalsrum  

Samtliga respondenter nämner att inom miljön är det viktigt att stallet och hästarna erbjuder 
ungdomarna ett annat samtalsrum. En respondent förklarar att ungdomar inte är lika öppna för samtal 
med en terapeut i ett samtalsrum som de är på hästryggen i skogen.  

Absolut, hur många ungar är det som är intresserade av att sitta och prata med 
mig som terapeut i ett rum? Det vet vi att det fungerar bättre i bilen eller när man 
står och ryktar, eller man skrittar i skogen, så pratar man och det blir lite jobbigt, 
nej nu tar vi en galopp, och så gör man det och så gör man något annat och så 
återknyter man, det blir ju ett helt annat flöde. (Respondent 1) 

Ett par respondenter nämner att en ridtur öppnar upp för möjligheten till andra samtal. Respondenten 
jämför det med att åka bil och förklarar att samtal var enklare att utföra om de båda parterna inte 
behövde se på varandra. Det var enklare att ha samtal jämte varandra än mittemot varandra. En 
respondent berättar att denne kunde planera in att ta ett lite jobbigare samtal med en ungdom på en 
ridtur, då respondenten visste att ungdomen inte skulle agera ut på hästryggen och inte kunde fly 
undan samtalet. Vidare nämner en annan respondent hur denne kunde gå till stallet med vissa 
ungdomar för att ha samtal, istället för i ett samtalsrum. Det här för att ingen störde och samtalets 
kvalité blev annorlunda. 

Nej men jag vet en klient som blev väldigt arg, där jag kan nyttja det lite. Där kan 
jag ha en plan att jag ska ta upp det svåra ämnet när vi är ute och rider. Men då 
har jag ju en agenda bakom, för jag vet att hon inte kommer agera ut när hon sitter 
på hästen ’Bukefalos’. Då kan jag fråga lite jobbigare frågor och sen kan vi göra 
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något roligt, galoppera en stund eller någonting, för att släppa loss. (Respondent 
1) 

7.4 Ansvaret 

Ansvaret är en faktor som samtliga respondenter anger är en verksam i HUI. Ansvaret är en faktor 
som delas upp i två olika kategorier – ansvaret för hästen samt ansvaret för att känna till reglerna och 
säkerhet runt hästen.  

7.4.1 Ansvar för hästen 

Gällande ansvar för hästen så berättar ett par respondenter kring aspekten runt att ungdomen får en 
känsla av att vara behövd och faktiskt känna sig viktig.  

 [...] man blir viktig, jag har ett ansvar. (Respondent 4) 

Vidare berättade ett par andra respondenter att ansvar är viktigt då det ger ungdomarna en anledning 
att stiga upp ur sängen, att sköta sin kost samt att ta sin medicin. Det här gör ungdomen för att 
personen känner ett ansvar gentemot hästen och förstår att denne själv är ansvarig för att hästen ska 
må bra.  

Dom känner att dom vill gå upp och ta hand om djuret, och det kan vara en morot, 
både att äta, gå upp ur sängen, för att lyckas med att ta hand om djuret som dom 
faktiskt bryr sig om. (Respondent 1) 

Inom området ansvar förklarar majoriteten av respondenterna att ungdomarna får sätta sina egna 
känslor och ibland sitt eget mående åt sidan för att de har ett ansvar gentemot hästen. Ungdomarna 
på behandlingshemmen kan skapa sin egen värld kring sitt dåliga mående och då kan det vara bra för 
dem att behöva kliva ur sin värld och se till någon annans behov. 

[...] det är ett ansvar från ungdomen att man måste sköta om någon annan, bry sig 
om någon annan än sig själv. För man blir ganska egotrippad när man har dom 
här psykiska svårigheterna och självskadebeteende. Man får någon annan att 
fokusera på, det hänger lite på att jag också måste hjälpa till så att de får maten, 
krattar, eller badar den eller vad det nu är. Man får en annan utanför sig själv att 
ta hand om. [...] man faktiskt får ställa sig själv och sina bekymmer lite åt sidan 
och ta hand om någon annan. Tror jag är otroligt verksamt, att man får lite 
perspektiv, för annars målar man in sig i sitt illamående eller psykiska 
tillkortakommanden. (Respondent 5) 

7.4.2 Säkerhet och regler 

Den andra kategorin i faktorn ansvaret är förståelsen kring regler och säkerhet. Återigen så var 
samtliga respondenter överens om att arbetet med HUI kunde hjälpa ungdomen att förstå säkerhet 
och regler bättre. Ungdomsåren är en tid då regler och säkerhet inte alltid är så viktigt. Genom att 
använda hästar kan den professionelle få ungdomarna att erhålla en annan förståelse kring det här. 
Ett exempel kan vara att inte stimma och skrika runt hästar då de kan bli rädda.  

Däremot kan dom utåtagerande klienterna vara högljudda, då kan man hänvisa 
till, du vi har djuren som står i stallet, nu får vi dämpa oss, om dom står och 
skriker på gården. Då kan man ha hästarna som arbetsredskap såklart. 
(Respondent 1) 

Vidare kan vara att inte lägga till exempel vassa föremål på olämpliga ställen. Ungdomen får lära att 
plocka iordning efter sig och att var sak har sin plats.  
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Ansvar kan vara en sån sak som att släcka lampor, stänga grindar och att man kan 
skada sig och andra om man faktiskt inte gör rätt saker. Det kan vara så att man 
inte hittar sin sadel eller träns om man ska rida eller om man lagt dessa på fel 
ställe. (Respondent 3) 

Ovanstående citat beskriver även att ungdomarna måste tänka på sina handlingar och se det större 
perspektivet så som att stänga grinden efter sig. Slutligen finns det också en annan del av ansvaret 
som respondenten lyfte. Det gäller både att sätta någon annan framför sig själv samt att tänka på 
säkerhet. Situationen som respondenten beskriver gäller en ungdom som ser en skadad häst i hagen. 
Ungdomen behöver då säga till den professionelle så att situationen kan hanteras. Dock kan det 
innebära att ungdomen går miste om sin ridtur.  

[...] man har ansvar att meddela att någon har ont eller så. Där har du också en 
jättestor grej om du talar om att du såg något i hagen så kanske du mister din egen 
ridlektion, din egen rid-terapitid för den blir inte som du trodde, en långritt, utan 
istället blir det att man får gå ner och lägga bandage på en häst så det kan svida i 
det egna egot. (Respondent 3) 

7.5 Sysselsättningen 

Samtliga respondenter anger att sysselsättningen är en faktor som kan ses som verksam i arbetet med 
insatserna. Det fanns olika områden inom faktorn sysselsättningen som diskuterades. 

7.5.1 Kost och rutin 

En annan aspekt som nämndes av flertalet respondenter var att sysselsättningen gav ungdomarna en 
möjlighet att få ett bättre förhållningssätt till maten. En del av problematiken många ungdomar hade 
var självskadebeteendet i form av ätstörningar. Problematiken gjorde att ungdomarna antingen åt för 
lite eller för mycket mat som de sedan tvingade ut ur kroppen igen. Det finns olika saker i 
sysselsättningen som hjälper ungdomen att få en bättre relation till mat. Det kunde vara att 
ungdomen såg att hästen behövde mat och kunde på så sätt relatera till sig själv. Ungdomen kunde 
även se att den professionelle som arbetade i stallet behövde mat för att orka arbeta i stallet och med 
hästarna. 

Det blev en del av rutinen, för att många hade svårt att äta och om dom då såg att 
jag går in och äter för att jag ska orka ta hand om hästarna [...] då blev det liksom 
learning by doing helt enkelt. (Respondent 2) 

Vidare kunde ungdomarna även få en bättre förståelse för mat, mängd och näring genom att den 
professionelle visade hur maten till hästen anpassades efter hästens behov och aktivitet. 

Vi jobbar med matning av hästarna, hur mycket behöver en kropp för att gå 
framåt, hur mycket grovfoder och hur mycket tillägg, vitaminer, vatten, omsorg. 
För ätstörda kan det vara jätteviktigt att väga upp mängden mat, hålla det här, 
fundera på om när man lägger till lite om det har varit mycket ansträngande jobb 
eller ta bort lite om du är sjuk och, ska vara stillastående i en box så du inte får 
kolik. (Respondent 3) 

Ett område inom den här faktorn var att sysselsättningen gav ungdomarna rutin. Fyra av 
respondenterna nämnde rutin som en positiv aspekt i arbetet. Två av dessa förklarade att det fanns en 
viss rutin i stallet som innebar att hästarna skulle matas, borstas och släppas ut i hagen och sedan 
skulle det mockas och fodras. Arbetsuppgifterna skedde för det mesta alltid i samma ordning och det 
gav ungdomarna en rutin de dagar de var i stallet. En av anledningarna till att rutin var viktigt var att 
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en del av ungdomarna hade högfungerande autism och då var rutinen viktig. Två andra respondenter 
uttryckte att rutinen var en viktig del i arbetet, det lärde ungdomarna att få rutin i sin egen vardag.  

Jag tänker att man får en regelbundenhet [...]. (Respondent 5) 

En respondent nämner även att rutinen i stallet gav de som arbetade med ungdomarna en möjlighet 
att göra observationer gällande ungdomarnas ADL – aktiviteter i dagliga livet. Den professionelle 
kunde se hur ungdomarna utförde olika moment och om de klarade av de olika uppgifterna. På så sätt 
kunde den professionelle se vad som behövdes tränas mer på.  

Men sen så är det också, om man ser rent behandlingsmässigt, både ADL och 
funktionsbeskrivningar, allting sånt kan man göra jättemycket observationer ute i 
stallet. Vi har både ADL:en som är vardagsrutiner som vi tittar på hygien, laga 
mat och allt sånt. Där kan man se mycket sånt ute i stallet, kan dom städa en hink, 
nej den blev ju inte ren, undra varför och så kan man göra uppföljningar på det, 
det kallar vi ADL eller vardagsrutiner. (Respondent 1) 

7.5.2 Aktivitet och motion 

En respondent lyfte även en annan aspekt av sysselsättningen som en verksam faktor i HUI. 
Respondenten förklarade hur sysselsättningen blev en aktivitet som påverkade olika delar av hjärnan. 
Trauma och ångest sitter i en del av hjärnan och fysisk aktivering sitter i den andra del av 
hjärnhalvan. Genom att aktivera sig och på så sätt aktivera hela hjärna kunde ungdomarna lättare 
hantera sin ångest. 

[...] när man har ett trauma och sitter med sin ångest så är man oftast i ena sidan 
av hjärnan och när man rör sig och fungerar mera fysiskt så är man i den andra 
sidan av hjärnan och när man tvingas röra sig när man tänker, så tvingar man 
igång båda sidorna och livet blir lite mindre svårare att hantera. Precis som när 
man själv sitter och slår huvudet i väggen till exempel, man gör den här rörelsen 
för att avleda ångest. (Respondent 3) 

En annan aspekt i sysselsättningen som lyftes var att ungdomarna fick motion genom det dagliga 
arbetet. Fyra av respondenterna nämnde att motionen var en positiv effekt som både främjade 
ungdomens psykiska samt fysiska hälsa. 

Men också så är det faktiskt bevisat att det kommer igång hormoner och endorfiner 
i kroppen när vi faktiskt rör på oss [...]. (Respondent 1) 

Motionen var även viktig då den gav ungdomarna möjlighet att orka och klara mer i vardagen. En 
respondent lyfte att ungdomarna blev starkare och orkade mer och på så sätt kunde de känna sig 
stolta. Vidare omnämndes även beteendeaktivering som en del av motionen. En annan förklarade att 
genom att aktivera ungdomarna i stallet kunde de äta och sova bättre. Slutligen nämnde även en 
tredje respondent att motionen var viktig då en del av ungdomarna är medicinerade vilket gör att det 
finns en risk att de går upp i vikt av medicinerna. 

 Röra på sig, motionen. Många av de här flickorna får biverkningar av sina 
mediciner och går upp mycket i vikt, och det är också ett sätt, bra att dom rör på 
sig. (Respondent 5) 

7.6 Nya verksamma faktorer 

Det fanns tre andra faktorer som lyftes när det gällde vad som var verksamt i arbetet med HUI som 
inte gick att kategorisera i vår tematiska indelning. Dessa var att ungdomen kunde se ett direkt 



 
 

 24

resultat, att ungdomen blev en del av verksamheten samt att ungdomen kunde skapa sig en ny 
identitet.  

7.6.1 Direkta resultat 

Den första faktorn var att ungdomen själv kunde se direkta resultat av sitt arbete och sin insats. En 
respondent berättar att det gav ungdomen en positiv syn på sig själv.  

[...] man får se resultat med djuret, [...] och man kan se direkt ett resultat. Det är 
många som aldrig har fått det. (Respondent 1) 

7.6.2 Verksamhet 

En annan faktor ett par respondenter nämner är att ungdomen blir en del av verksamheten kring 
hästarna och en del av ett samhälle som inte är lika skyddat som ett behandlingshem. Ungdomen 
hjälper till med att få vardagen kring hästarna att fungera. Vidare möter ungdomarna olika 
professioner som arbetar med hästar, så som hovslagare och veterinären. En respondent förklara att 
ungdomarna måste förstå att det här är på riktigt och att stallet måste fungera.  

Och man blir en del i verksamheten, vad ska man säga [...] det här att man blir en 
kugge i det här att det ska funka. (Respondent 4) 

[...] det här på riktigt måste komma in där och det är också hovslagaren och 
veterinären, att på något sätt så möter man ändå människor runt ett stall som ofta 
har sina professioner och som är såna som är ute i samhället, du är inte i en sån 
skyddad verkstad helt enkelt. (Respondent 3) 

7.6.3 Identitetsutveckling 

Den tredje faktorn som nämns är hur ungdomarna får möjligheten till att skapa sig en ny identitet. Ett 
par respondenter berör ämnet. De lyfter hur ungdomen skapar sig en ny självuppfattning och hur det 
nya livet i stallet tar över det gamla livet som består av till exempel ett övergrepp. Ungdomarna har 
möjlighet att bli en ny person istället för att vara den person som inte mår bra och skadar sig själv.  

Ge sig själv nya ord och andra styrkegrupper kan överlappa så att det till slut blir 
en större del av ens liv mot det där övergreppet [...]. (Respondent 3) 

Klienter kan med hjälp av hästarna, stallet, sysslor få en ’ny’ självbild. Att vara 
’hästtjejen’ och, istället för ’tjejen som mår sämst på BUP’. (Respondent 1) 

En annan respondent berättar även att det kan gå fel, om ungdomen har ridvana och brukar 
tävla kan det bli fel för ungdomen. Ungdomen kan vara van vid att klara vissa saker, dock med 
sitt dåliga mående klarar inte ungdomen de sakerna för tillfället. Då kan det bli en besvikelse.  

7.7 Mest verksam faktor enligt respondenterna  

Vid frågan om vilken faktor som kunde var mer betydelsefull än en annan var inte 
respondenterna helt övertygade om att en enskild faktor var den mest verksamma. Flera av 
respondenterna svarade dock att de slutligen ansåg att hästen, ansvaret och sysselsättningen var 
mest verksamma. 

7.7.1 Samtliga faktorer 

Fyra av respondenterna uttrycker att alla faktorer är av betydelse och att de gemensamt utgör HUI. 
En respondenten nämner både djuret, miljön, ansvaret, relationen, sysselsättning och det faktum att 
man blir en del av något större som verksamma.  
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Nej men det är ju det, närheten till djuret, man kommer ut, det ska vara lugnt, man 
får röra sig bland andra, man får sätta sig själv lite tillbaka därför att man ser till 
djuret. [...] Man blir en del i verksamheten, man tas till, vad ska man säga [...] 
man blir en kugge i det här att det ska funka. Sen det att man pratar om att va 
människa och varit utsatt och så, hur man beter sig, hur saker kan vara, genom 
djuret, precis som jag sa innan det här att man måste göra såhär med djuret, [...] 
och det applicerar man över då i relation till andra. (Respondent 4) 

En annan respondent tycker det är svårt att urskilja att en faktor skulle vara mer verksam och nämner 
flera olika faktorer. Ungdomens första möte med hästen och den professionelle kan nå fram genom 
det här mötet, där faktorerna är både hästen och relationen. Vidare nämner respondenten att miljön 
har en stor inverkan på behandlingen.   

Första mötet med hästen tror jag, när man visar runt speciellt om det är första 
dagen, det är det viktigaste för att nå fram. När man är på ’behandlingshemmet’, 
det är inte mycket trafik, det är inte mycket störmoment mer än möjligtvis dom som 
tyckte fågelkvittret var jobbigt, men just att man kunde gå iväg en bit och så var 
hästarna där och man blev inte störd, man fick bara lov att vara och träffa hästen 
och sen kom det bara naturligt att man började prata lite. (Respondent 2) 

En tredje respondent uttrycker att det är individbaserat och att en viss faktor fungerar bättre för en 
ungdom och en annan faktor för en annan ungdom.  

Jag tror att det är individuellt, jag tror att vi har vissa flickor som blir helt 
förälskade i en specifik häst, och gör allt just för den här specifika hästen. Det 
finns andra som gör det bara för att vara duktiga mot mig. Det finns även andra 
som gör det bara för att må bättre av att röra sig. (Respondent 1) 

7.7.2 Hästen 

Tre av respondenterna berättar att även om de anser att alla faktorer är viktiga så kan de ändå urskilja 
att hästen är den som är viktigast. En respondent säger att det är hästen som står i centrum. Vidare 
lyfter en annan respondenten att djuret är en betydelsefull faktor och det som sticker ut i HUI. 

[...] hästen är det första, egentligen är den först, utan häst finns det inget att ha 
relation runt. (Respondent 3) 

Djur är något väldigt speciellt i det än om man hade åkt motocross, simmat eller 
någonting, jag tänker att det är dimensioner med ett djur jag tror är det som 
sticker ut också. (Respondent 5) 

7.7.3 Ansvaret och sysselsättningen 

Två av respondenterna uttrycker att de tycker sysselsättningen och ansvaret är det viktigaste även om 
de också berättar att alla faktorer är av betydelse. En respondent förklarar att ansvaret är en 
betydelsefull faktor. Respondenten menar att ungdomen behöver ställa sig själv och sina bekymmer 
åt sidan och fokusera på någon annan.  

[...] man faktiskt får ställa sig själv och sina bekymmer lite åt sidan och ta hand om 
någon annan. Tror jag är otroligt verksamt, att man får lite perspektiv, för annars 
målar man in sig i sitt illamående eller psykiska tillkortakommanden [...]. 
(Respondent 5) 
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Den andra respondenten förklarar att som professionell så arbetade denne efter faktorn 
sysselsättningen. Det här då behandlingshemmet arbetar med beteendeaktivering efter KBT, kognitiv 
beteendeterapi, och fokuserar därför på HUI som en sysselsättning.  

Vi jobbar med KBT och vi har väldigt mycket beteendeaktivering, det är där vi 
försöker hitta någon grund, så det är sysselsättningen som vi försöker på något sätt 
hitta. (Respondent 1) 

7.8 Ungdomarna inom hästunderstödda insatser 

I kommande avsnitt kommer vi presentera vår empiri för resultatet av vilka ungdomar som placeras 
på ett behandlingshem med HUI. Svaren är baserade på vilka ungdomar respondenterna har arbetat 
med. Vidare presenteras vad respondenterna svarade gällande varför insatserna är bra för dessa 
ungdomar.  

7.8.1 Ungdomarnas kön 

Samtliga respondenter har erfarenheter av att placera eller behandla endast flickor. En av 
respondenterna uttrycker att det är för att fler flickor än pojkar rider och det är fler trasiga flickor 
som rider än trasiga pojkar då dessa generellt sätt är mer involverade i missbruk och kriminalitet. En 
annan respondent förklarar att när behandlingshemmet startade för ungefär 30 år sedan så fanns det 
fler behandlingshem för pojkar än flickor och av den anledning har de bara ungdomar som är flickor. 
En tredje respondent berättar att fler flickor sysslar med hästar i den åldern som behandlingen riktar 
sig till och att det är därför HUI arbetar mest med flickor. Dock diskuteras det inte från någon av 
respondenterna varför insatserna fungerar för det specifika könet.  

För att det är mest tjejer som sysslar med hästar i den åldern. (Respondent 2) 

7.8.2 Ungdomarnas ålder 

Den sammantagna åldern på de placerade ungdomarna sträcker sig från 13 – 25 år. Endast två av 
respondenterna uttrycker varför ungdomarna som placeras är i just den ålderskretsen. En respondent 
uttrycker att åldern beror på att det är i den åldern som ungdomen oftast sysslar med hästar. En annan 
respondent förklarar att de placerade inte bör vara för unga då det i så fall blir mer en hobby istället 
för aktiv behandling.  

 Inte för små barn för då blir det inte så verksamt, då blir det mer en hobby tänker 
jag. (Respondent 5) 

7.8.3 Ungdomarnas problematik 

Ett par respondenter hade erfarenheter av att jobba med ungdomar som hade ett destruktivt beteende. 
Det här beteendet kunde ta sig i uttryck så som suicid-nära, självskadebeteende både i form av att 
skada sig fysiskt, men även ätstörningar och att låta sig utnyttjas sexuellt. Vidare hade en del 
ungdomar olika diagnoser så som ADHD, PTSD och borderline. En av dessa respondenterna nämner 
att HUI anses bra för den ovanstående nämnda specifika problematiken, då hästarna gör att 
ungdomen byter fokus. Om ungdomen mår dåligt kan hästens beteende, så som att hästen puffar på 
ungdomen och inte står stilla, bryta det dåliga måendet och få ungdomen att fokusera på djuret 
istället. Även den andra respondenten nämner att insatserna ses fungerar för att byta fokus, insatsen 
fungerar för att ångesten kan brytas. Det innebär att när ungdomen börjar känna ångest kan personen 
istället för att självskada arbeta med hästen. Här är det både sysselsättningen, ansvaret och djuret 
som gör att ångesten kan skingras och självskadandet minska.  
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Hästen puffar, du känner pälsen, du byter fokus, vilket gör att den finns där, men 
det är något annat som är starkare. Hästen puffar på dig, hästen päls, den står inte 
stilla. (Respondent 2) 

Vidare nämner en annan respondent att föräldrarna tror att HUI kan hjälpa deras barn, för när 
ungdomen var yngre och var aktiv i stallet så mådde denne bra och tyckte det var kul. Idag är 
ungdomen deprimerad och föräldrarna tror att stallet kan hjälpa deras barn att komma ur sin 
destruktivitet.   

En respondent hade erfarenhet av barn som blivit utsatt för sexuella övergrepp som sedan resulterat i 
ett sviket barn med dålig tillit och dålig anknytning. Respondenten anser att hästen kan hjälpa 
ungdomen med den dåliga anknytningen och få ungdomen att knyta an igen. Därför fungerar 
insatserna för ungdomar med dålig anknytning och brist på tillit menar respondenten. 

Och när jag tänker är det bra om man har lite dålig tillit och lite dålig anknytning, 
så är det bra med hästar. (Respondent 4) 

En annan respondent förklarar sina erfarenheter med placering inom HUI där ungdomarna beskrivs 
som ganska svåra. Mycket psykiatriska insatser som kan hamna mittemellan psykiatri och reguljär 
ungdomsvård. Det kan också innefatta personlighetsstörningar, kognitiva svårigheter eller olika typer 
av samsjuklighet. Respondenten nämner att den professionelle kan nå ungdomen via djuret och 
arbeta med ungdomens egen problematik. Insatserna anses därmed fungera på så sätt för dessa 
ungdomar då de kan nås genom djuret. 

En respondent har erfarenhet av introverta ungdomar med varierande problematik så som 
suicidalitet, trauman, övergrepp, relationsstörning, tvång, självskada etcetera. Även här begränsades 
inte självskadebeteendet till fysisk skada, det kunde ta sig i uttryck i form av sex, utåtagerande 
beteende, att ungdomarna äter mycket eller lite. En del av ungdomarna hade även diagnoser så som 
ADHD eller Autism. Respondenten anser att HUI fungerar för dessa ungdomar då det finns olika sätt 
att arbeta med insatserna och det kan anpassas efter ungdomens problematik. En ungdom som 
behöver slappna av mer kan bemötas på ett sätt och en ungdom som behöver aktiveras kan bemötas 
på ett annat sätt.  

Om vi hade en tjej som till exempel var väldigt perfektionist, rigid eller 
kontrollerande med en ätstörning, så brukar vi börja utan sadel och bara leka, åka 
med och känna på rytmer och på hästens värme, laddade ner henne om man säger. 
Vi hade även någon som var väldigt lågt laddad och inte orkade komma igång, så 
red vi mer aktivt. Sadel och träns, försökte göra roliga banor, få upp lite puls i 
aktiviteten. (Respondent 3) 

8. Analys 
I kommande kapitel presenteras en analys av vår empiri. Analysen baseras på en teoretisk 
problematisering, där vi med hjälp av vår teori förklarar empirin. Det involverar att försöka applicera 
respondenternas svar angående verksamma faktorer och ungdomar i teorins kategorier.  

8.1 Kategorisering av faktorerna i hästunderstödda insatser 

The Common Factors Theory är en teori som försöker förklara vad det är i en behandling som gör 
den verksam. Teorin delar upp behandlingens effekter i fyra kategorier; metoden, relationen, 
förväntningar och utomterapeutiska faktorer (Lambert 2003). Med den insamlade empirin från 
respondenterna kan en analys göras där deras svar angående faktorer och ungdomarna kan tillämpas i 
teorin och även jämföras med faktorer från tidigare forskning. 
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Dock sker kategoriseringen i följande avsnitt utifrån våra tolkningar, det här arbetet har inte 
möjligheten att mäta direkta resultat. 

8.1.1 Metoden 

Den första kategorin i teorin är metoden, som enligt Lambert (2003) utgör 15 % av behandlingens 
effektivitet. Den insamlade empirin visar på tre faktorer som kan vara en del av metodkategorin; 
hästen, ansvaret och sysselsättningen. Samtliga respondenter lyfte dessa tre faktorer som verksamma 
i HUI. Hästens betydelse i insatserna är stor och det finns många olika moment som gör att hästen 
ses som viktig i behandlingen, så som den fysiska närheten och att ungdomen fick lära sig att 
reflektera över de signaler de själva sänder ut till omgivningen. Även ansvaret är en betydelsefull del 
av HUI och samtliga respondenter bekräftar att ansvaret gör att ungdomarna utvecklas och förändras. 
Slutligen anses även sysselsättningen som en viktig del av insatserna, där rutiner och motion bland 
annat omnämns. 

Vi ser att ovanstående tre faktorer utgör en del av metoden. Då HUI är en metod och hästen, ansvaret 
och sysselsättningen utgör en del av hur arbetet med insatserna fungerar. Dessa tre faktorer 
omnämndes även i den tidigare forskningen av Carlsson et al. (2014) och Ewing et al. (2007) och 
genom den insamlade empirin kan dessa faktorer bekräftas som betydelsefulla enligt samtliga 
respondenterna.  

8.1.2 Relationen 

Den andra kategorin i teorin är relationen, som enligt Lambert (2003) utgör 30 % av behandlingens 
effektivitet. I respondenternas svar kan en av faktorerna vara en del av relationskategorin, det här är 
faktorn relationen i HUI. Samtliga respondenter berättar att relationen mellan den professionelle och 
ungdomen utgör en del av effektiviteten i behandlingen. Tre av respondenterna nämner att relationen 
förstärks och blir verksam genom att den professionelle kan kommunicera med ungdomen med hjälp 
av hästen. Det innebär att den professionelle kan använda hästen, stallsituationer och olika händelser 
som metaforer som exempel för det verkliga livet. Två av respondenterna berättar att det är enklare 
att ge beröm till ungdomen genom hästen och att det stärker relationen. Faktorn relationen kan 
appliceras i teorins kategori relationen. Det här för att Lamberts (2003) förklaring till relationen 
stämmer överens med det som ses i relationen mellan de två parterna i HUI. Faktorn relationen 
omnämndes även i den tidigare forskningen av Carlsson (2017; 2018) och Burgon (2011) och 
bekräftas genom den insamlade empirin.  

8.1.3 Utomterapeutiska faktorer 

Den tredje kategorin i teorin är utomterapeutiska faktorer och utgör enligt Lambert (2003) 40 % av 
behandlingens effektivitet. I den tidigare forskningen fann vi inte en faktor som vi kunde koppla till 
denna kategori. Det som dock kan diskuteras är om socialtjänsten kan vara en utomterapeutisk 
faktor. Efter att ha genomfört intervjuer med ett par respondenter kan en tolkning göras att deras 
kunskap om HUI kan påverka varför de placerar ungdomar på behandlingshem som erbjuder dessa 
insatserna. Vi ser därför att socialtjänsten är en utomterapeutisk faktor på samhällsnivå som påverkar 
behandlingens effektivitet, då uppdragsgivare med kunskap om insatserna placerar de ungdomar som 
de anser kan ha nytta av dessa. I Lamberts (2003) teori gällande utomterapeutiska faktorer så är även 
familjen en sådan faktor. En av respondenterna uttryckte att föräldrarna kan vara en del i beslutet om 
att ungdomen ska placera på ett behandlingshem med HUI, då föräldrarna tänker att ungdomen 
mådde bra när personen var med hästar och att ungdomen därför kan börja må bättre igen med hjälp 
av hästar. Här kan då föräldrarna ses som en utomterapeutisk faktor. Lambert (2003) beskriver även 
att kamratstöd kan vara en del av kategorin utomterapeutiska faktorer. Vi ser nu i efterhand att en 
potentiell fråga till respondenterna hade kunnat vara hur ungdomarna på behandlingshemmet 
påverkar varandra. Vi ser att deras ömsesidiga påverkan hade kunnat vara en utomterapeutisk faktor.  
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8.1.4 Förväntningar  

Den fjärde kategorin i teorin är förväntningar och utgör enligt Lambert (2003) 15 % av 
behandlingens effektivitet. I den tidigare forskningen fann vi inte något vi kunde koppla till denna 
kategorin. Genom den insamlade empirin har vi dock funnit två faktorer som skulle kunna kopplas 
till förväntningar. Båda faktorerna är nya faktorer som vi inte fann i tidigare forskning. Det är dock 
viktigt att nämna att vi inte fann någon faktor som kunde kopplas till förväntningar som fanns där i 
början, alltså att ungdomens förväntan på behandlingen eller den professionelle skulle finnas där 
innan HUI påbörjas. 

Den ena faktorn är identitetsutveckling. Två av respondenterna nämner att ungdomen kan få en ny 
personidentifiering genom HUI, de kan vara ”hästtjejen” istället för ”tjejen med självskadebeteende”. 
Vi ser här en möjlighet att då ungdomen förändrar sin syn på sig själv, kan även förväntningar på 
behandlingen byggas upp. Ungdomarnas förändring gällande synen på sig själva och till 
behandlingen är en del i det socialpedagogiska arbetet. När ungdomen ser sig själv på ett nytt sätt 
kan personen också se på behandlingen och den professionelle på ett nytt sätt. Det finns dock ett 
problem med att identifieringen påverkar förväntningen. En av respondenterna uttryckte att om en 
ungdom sett sig själv som en ”hästtjej” sedan tidigare och exempelvis har tävlat i dressyr så kan 
dessa insatser bli fel. Det här då ungdomen inte klarar av att göra samma moment med hästen längre 
och det istället kraschar. Vilket medför att identifieringen ungdomen gör av sig själv, leder till att det 
blir en felaktig förväntan av behandlingen.  

Den andra faktorn är att ungdomen får se ett direkt resultat. En av respondenterna berättar att då 
ungdomen kan se direkta resultat med hästen kan det här uppmuntra ungdomen. Även här ser vi att 
en förväntan på behandlingen kan byggas upp med tiden genom att ungdomen får se direkta resultat.  

8.2 Ungdomarna 

Ungdomarna var mellan 13 och 25 år gamla och respondenterna hade till mestadels bara erfarenhet 
av att arbeta med tjejer. Angående problematiken hos ungdomarna är det den som är intressant att 
teoretiskt problematisera. Problematiken varierade något mellan de olika respondenterna men 
sammanfattningsvis var det ungdomar med självskadebeteende där vissa hade varit utsatta för 
sexuella övergrepp och vissa hade bland annat dålig anknytning eller var lågaktiva. När ungdomen 
fick ångest och kände ett behov av att självskada var hästen en av de verksamma faktorer som kunde 
bryta ångesten. Det var även ansvaret som ungdomen kände vilket kunde bryta ångesten, då 
ungdomen kände sig behövd av hästen och inte ville svika djuret. Vidare var det också rutinen i 
sysselsättningen som gjorde att ungdomen gick och matade hästen istället för att självskada.  

Respondenternas svar på vad det är i HUI som fungerar för att hjälpa ungdomarna med deras 
problematik är till största del faktorerna hästen, ansvaret och sysselsättningen. Efter att vi applicerat 
de ovanstående faktorerna i teorins kategorier kan vi se att det är metoden som fungerar för 
ungdomarna. Ingen av respondenterna nämner några andra faktorer utan är enade om att metoden är 
det som bäst bemöter ungdomarnas problematik.  

8.3 Teoriutveckling 

I kommande kapitel följer en möjlig teoriutveckling gällande att kategorisera miljön. Vidare 
presenteras också en sammanfattning av respondenternas svar gällande mest verksamma faktorer och 
på så sätt hur det förändrar The Common Factors Theory. Vi kommer inte ha för avsikt att analysera 
vår empiri på ett kvantitativt sätt och därmed inte förändra det aktuella cirkeldiagrammet som ingår i 
Lamberts (2003) teori där olika faktorer framkommer i procentform. Det kan ses att teorin blir en 
inspiration till en potentiell utveckling. Lambert (2003) skriver själv att procentenheterna inte är 
uträknade genom statistik och att cirkeln betraktas som mer exakt än idén kring den är. Pedagogiken 
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har alltid varit ett ämne som är mer praktiskt än teoretiskt och strävan finns inte för att nå absolut 
säkerhet och logisk exakthet (Burman 2014). Vi ser därför inte nödvändigheten med att procentuellt 
göra ett cirkeldiagram utan istället presentera vår analys i löpande text. 

8.3.1 Miljön 

Innan vi påbörjade att samla in empirin från respondenterna funderade vi på om miljön är en viktig 
faktor. I tidigare forskning omnämns miljön av Carlsson i flera av hennes studier (2017, 2018) samt 
av Ewing et al. (2007). Alla respondenterna i vår empiri omnämner miljön som en verksam effekt i 
HUI. Samtliga menar att miljöombytet och den friska luften ska ha en positiv inverkan på 
ungdomarna och påverkar dem både fysiskt och psykiskt. Vidare berättar alla respondenter att 
insatserna öppnar upp för att den professionelle får ett annat samtalsrum som de kan prata med 
ungdomarna i. De behöver inte sitta i ett stängt rum utan kan prata i stallet, på en ridtur eller i hage. I 
och med att alla respondenter omnämner denna faktor och pratar mycket om dess betydelse ser vi 
den som viktig. Vi ser dock inte att den går att applicera i någon av kategorierna i The Common 
Factors Theory. Istället ser vi en möjlighet i att utveckla en ny kategori som, åtminstone, för HUI är 
verksam.  

8.3.2 Mest verksamma kategorin 

Som en avslutning på analysen vill vi lyfta vilken faktor som respondenterna anser är mest verksam 
och på så sätt identifiera vilken kategori i Lamberts (2003) teori som är mest verksam. 
Respondenternas svar på frågan är att flera av faktorerna är viktiga och att de gemensamt blir 
verksamma. Likväl säger de att det kan vara individuellt från ungdom till ungdom. Dock 
sammanfattar tre av respondenterna att slutligen är hästen viktigast, för hästen är i centrum och de 
andra faktorerna fungerar bara om hästen finns där. En av ovanstående respondenter uttrycker även 
att ansvaret är viktigt, då det är ansvaret som gör att ungdomen sätter sig själv åt sidan. Även en 
annan respondent säger att det är ansvaret som är viktigast av samma anledning, att sätta någon 
annan före sig själv. Den sista respondenten säger att det i slutändan är sysselsättningen som är det 
viktigaste, då det är där den professionelle kan se förändringsarbetet och verkligen arbeta med 
ungdomen. Sammanfattningsvis är det hästen, ansvaret och sysselsättningen som är de mest 
verksamma faktorerna. Även gällande frågan vad det är som gör att HUI fungerar för vissa 
ungdomar ges svaret att det är ansvaret, hästen och sysselsättningen. Dessa har vi tidigare applicerat i 
kategorin metod i The Common Factors Theory.  

Vi ser därför att när det gäller HUI så är metoden den kategori som har störst påverkan. Lamberts 
(2003) teori visar att det är kategorin utomterapeutiska faktorer som har mest inverkan. Det här är 
inte det resultat vi får i vår studie, utan vi ser att metoden är av större betydelse. Dock har vi inte 
undersökt alla de utomterapeutiska faktorerna som kan finnas hos ungdomarna, då vi intervjuade 
socialtjänsten och behandlingshemmen. Vid en studie där ungdomarna intervjuas kan svaren bli 
annorlunda. Dock fanns kategorin relationen med i alla intervjuerna och kategorin relationen är något 
som Lambert (2003) värdera högre än metoden. I svaren från respondenterna ser vi dock att metoden 
är av mer betydelse i HUI än relationen. I denna analys är det viktigt att komma ihåg att HUI är en 
väldigt specifik behandlingsmetod och resultatet av det här arbetet går inte att jämföra med 
behandlingsmetoder så som KBT. 

9. Diskussion 
I kommande avsnitt diskuterar vi hur vår forskningsprocess genomfördes ur ett metodologiskt 
perspektiv. Vidare diskuterar vi delar av resultatet som arbetet har fastställt. Innan vi avslutar kapitlet 
med förslag på vidare forskning inom vårt undersökta ämne, lyfter vi eventuella socialpedagogiska 
implikationer vårt arbete kan ha på det aktuella fältet. 
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9.1 Metoddiskussion 
Vårt val att utföra en kvalitativ intervjustudie med utgångspunkt från den hermeneutiska 
vetenskapstraditionen har vi sett som en nödvändighet för att kunna besvara våra forskningsfrågor. 
Det här för att vi behövde använda vår metod explorativt då vi inte visste åt vilket håll 
respondenternas svar skulle rikta sig mot. Kvale och Brinkmann (2019) förklarar att ett explorativt 
syfte är att intervjuaren introducerar respondenten till ett område och sedan följer upp med dennes 
svar och söker efter ny information inom området. Vi behövde därmed ställa följdfrågor till 
respondenterna för att komma till en djupare förståelse i deras svar. Då vi i ett första skede inte 
kunde veta vad våra respondenter skulle svara när vi ställde våra intervjufrågor, hade det därmed 
varit problematiskt att utföra exempelvis en kvantitativ enkätstudie som Bryman (2016) benämner 
det. 

Vårt snöbollsurval (Bryman 2016) av respondenter hade ett bortfall om en respondent i förhållande 
till vår ursprungliga plan. Genom att välja ett ämne där respondenternas förekomst är förhållandevis 
gles, gav det oss sämre förutsättningar att genomföra uppgiften i förhållande till det planerade antalet 
respondenter. Vi ser att inklusionskriteriet med uppdragsgivarnas antal placeringar av barn eller 
unga, som sattes till ett är godtagbart. Det här baserat på att det sker färre placeringar på 
behandlingshem som erbjuder HUI i jämförelse med exempelvis KBT. Hade vi valt ett ämne med 
tillgång till fler respondenter, hade troligtvis bortfallet varit noll, samt att dessa respondenter 
troligtvis hade funnits närmare geografiskt så att fysiska besök hade kunnat genomföras. 
Sammantaget är vi trots ovanstående, nöjda med vårt utfall av respondenter. Vi ser att vårt aktiva 
arbete tidigt i kursen med att börja kontakta respondenter ligger som grund till det här. 

Genomförandet av intervjuerna fann vi kunde förbättras efter vi genomfört ett par intervjuer. Vi 
upptäckte att de senare intervjuerna hade en bättre struktur i hela genomförandet. Det fanns en tydlig 
presentation av oss, vilka vi var, vårt syfte med studien och våra frågeställningar. Under de senare 
intervjuerna talade vi även långsammare och gav respondenterna god tid för att svara, samt att efter 
respondenterna hade svarat, så att de gavs utrymme att komplettera med mer information. Det här 
medförde att respondenterna försåg oss med mer information. Våra intervjuguider vi hade till hjälp 
vid intervjuerna anser vi har fyllt sitt syfte, de gav oss det stöd och hjälp som ”minneslistor” 
(Bryman 2016) de var ämnade för. 

Databearbetningen fungerade väl. Vi hade spelat in samtliga intervjuer och valde att transkribera 
dessa för att kunna göra en analys av empirin. Ljudinspelningarna fungerade fullgott och gav en god 
ljudkvalité. Vi hade iscensatt en fiktiv intervju innan vi började de riktiga intervjuerna för att 
säkerställa att tillvägagångssättet gav oss den kvalité vi förväntade oss. Att kontrollera utrustning och 
liknande är något Bryman (2016) belyser. Därmed kunde själva transkriberingen utföras utan hinder. 

Vårt val att använda oss av en tematisk analys av det transkriberade materialet ser vi också har 
fungerat väl. Färgkodningen gav oss även vid analysen, en stor fördel när vi sorterade de olika 
tematiska textavsnitten. 

Kvalitetskriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering hade vi för avsikt att 
förhålla oss till under arbetets gång. Vi anser att vi har levt upp till trovärdigheten då vi 
transkriberade allt material och lyssnade igenom det samtidigt som vi läste den transkriberade texten 
flertalet gånger. Vi hade då möjlighet att validera vad respondenterna sagt. Vi har för avsikt att det 
ska finnas en överförbarhet av vårt arbete, genom att kunna föra över resultaten till en alternativ 
kontext fast med ungdomar med liknande problematik. Vi anser att vi har lyckats att föra fram en 
god beskrivning av de ungdomar insatserna berör. Pålitligheten vill vi påstå att vi levt upp till. Vi har 
presenterat vår förförståelse samt att analysen av materialet sker utifrån vår valda teori. Vidare har vi 
presenterat alla stegen i forskningsprocessen. Dock är det svårt för oss som skribenter att veta om 
våra tolkningar sker med full transparens och objektivitet, eller om det föreligger undermedvetna 
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implikationer. Då vi haft för avsikt att förhålla oss objektiva genom hela arbetet ser vi att vi levt upp 
till det sista kvalitetskriteriet konfirmering. Ovanstående kriterier menar Bryman (2016) är viktigt att 
följa för att få ett så tillförlitligt arbete som möjligt. 

9.2 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt diskuterar vi resultaten som framkommit i vårt arbete. Vi har med hjälp av vår 
insamlade empiri och analys av denna kunnat utröna ett antal slutsatser av dessa. Slutsatserna 
kommer punktas upp och därmed utgöra dispositionen. Det insamlade materialet anser vi är fullt 
tillräckligt för att besvara arbetets frågeställningar. 

9.2.1 Verksamma faktorer 

Vår analys av det insamlade materialet visar att våra respondenter anser att det finns flera 
verksamma faktorer inom HUI. Respondenterna menar att det är flertalet faktorer som gemensamt 
gör HUI till en verksam behandlingsmetod. Dessa faktorer är de som lyfts i tidigare forskning och 
som även har bekräftats av respondenterna i det som utgör empirin; hästen, relationen, miljön, 
ansvaret och sysselsättningen. Samtliga respondenter bekräftar att dessa är verksamma i insatserna 
och utgör grunden i behandlingsmetoden. Inom varje faktor finns olika delar som anses verksamma 
och utgör faktorns positiva effekt. Många delar som respondenterna berättade om bekräftade den 
tidigare forskningen. 

Burgons (2011) litteratur visade att det emotionella bandet som skapas mellan ungdomen och hästen 
har betydelse, vilket även respondenterna lyfte. Vidare lyfte respondenterna hästens förmåga att 
reagera på emotioner, viket Carlssons (Carlsson et al. 2015; Carlsson 2018) studier även visade. 
Carlssons (2017) studie visade att hästen var autentisk i relationen med ungdomen och har inte 
förmågan att vara falsk. Det här var även något som våra respondenter framhävde. Resultatet visade 
även på att insatsen öppnade upp för fysisk beröring på ett naturligt sätt, vilket även lyfts av Carlsson 
(Carlsson et al. 2015; Carlsson 2017). Ewing et al. (2007) och Forsling (2001) anser att ansvaret den 
unge tilldelas i insatsen är av betydelse i insatsen vilket även respondenterna tog upp. Vi fann även 
att det fanns samförstånd mellan Forsling (2001) och respondenterna när det gäller att insatsen ger 
den unge insikt kring säkerhet och regler. Att sysselsättningen skulle anses som verksamt inom 
insatsen bekräftar respondenterna likt vad Carlsson (Carlsson et al. 2015; Carlsson 2018) framhäver i 
sina studier. 

Det framkom dock nya delar som inte nämnts i tidigare forskning: 

 Inom faktorn hästen så nämnde respondenterna att den fysiska närheten till djuret var viktig 
för ungdomarna och även att sociala normer kan förstås genom hästens beteende och 
integrering med andra hästar.  

 Inom faktorn relationen framkom två nya delar som gjorde faktorn verksam. Den ena var att 
den professionelle på ett enklare sätt kan ge beröm då de på ett indirekt sätt kunde ge beröm 
via hästen till ungdomen. Den andra delen var att den professionelle och ungdomen fick ett 
gemensamt intresse och därmed kunde prata med varandra enklare.  

 Inom faktorn sysselsättningen framkom också två nya delar. Respondenterna berättade att 
motionen var en viktig del inom sysselsättningen och blev betydelsefull för behandlingen. De 
nämnde även att genom sysselsättningen kunde ungdomarnas förståelse för kost öka och 
ungdomens matvanor kunde förbättras.  

Vidare kunde även nya faktorer identifieras och de presenteras nedanstående.  
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9.2.2 Nya faktorer 

Vidare har vår analys visat att vi har identifierat nya återkommande faktorer som våra respondenter 
lyfter som inte framkommit i tidigare forskning. Dessa faktorer har vi valt att tilldela namnen direkta 
resultat, identitetsutveckling och verksamhet.  

Respondenterna menar att när ungdomen ser ett direkt resultat av sitt jobb så får denna en positiv 
upplevelse, blir glad och motiverad. Ett resultat kan vara att ungdomen lär sig nya saker på gården 
och utvecklas kunskapsmässigt. Det kan också vara att ungdomen kan se eller uppleva att 
exempelvis en häst mår väl efter ungdomens insats för denna, såsom motionerande, ryktning eller 
utfodring. 

Gällande identitetsutveckling menar respondenterna att det gynnar ungdomarna att kunna få 
utvecklas och skapa sig en identitet. Ungdomarna går från att se sig själva som en tjej med 
självskadebeteende till en hästtjej med stabil identitet. Utvecklingen och förändringen är en viktig del 
i det socialpedagogiska arbetet. Frisén och Hwang (2006) menar att identiteten utvecklas i olika faser 
i barndomen och tonåren. Det är främst i tonåren som individer utforskar olika identiteter/roller. När 
ungdomen testar olika roller för att skapa sin identitet är den i moratoriet. I det här skedet vågar 
ungdomen prova olika roller och livsstilar, ta risker och även misslyckas (Wrangsjö 2006). Tanken 
gällande identitetsutveckling är att skapandet av identiteten sker i inre processer och den sker stegvis. 
Identitetsutveckling blir därför en viktig faktor inom HUI och behandlingsmetoden kan hjälpa 
ungdomen till förändring och utveckling. 

Den sista nya faktorn vi kommit att identifiera har vi valt att kalla verksamhet. Det här lyfter 
respondenterna genom att påpeka att det finns många kringliggande företeelser i den dagliga 
verksamheten på en hästgård som är viktiga. Dessa företeelser menar respondenterna är saker så som 
att delta vid veterinärbesök, man jobbar fysiskt för att sedan ta rast för att orka med, fara in till stan 
och handla foder till hästarna. 

9.2.3 Ny kategori 

Regelbundet i intervjuerna lyfte respondenterna miljön som en verksam del inom HUI. Det här lyftes 
även i tidigare forskning av Ewing et al. (2007) och Carlsson (Carlsson et al. 2015; Carlsson, 2018). 
Vi kunde inte placera in miljön som en faktor i någon av Lamberts (2003) befintliga kategorier i hans 
teori. Vi har därför gjort denna till en egen kategori. Det som omnämndes inom miljöfaktorn är bland 
annat miljöombytet med flertalet alternativ till olika miljöer för aktiviteter och/eller i kombination 
med pedagogiska samtal och frisk luft. Vi ser därmed att inom HUI är miljön en egen kategori. 

9.2.4 Socialtjänsten som utomterapeutisk faktor 

Genom den insamlade empirin kunde en tolkning göras gällande att socialtjänsten kan vara en 
utomterapeutiska faktor i Lamberts (2003) teori. utomterapeutiska faktorer är en av de kategorierna 
som påverkar ett behandlingsresultat mest enligt Lambert (2003). Vår tolkning visar att 
socialtjänstens kunskap om HUI som en behandlingsmetod kan påverka vilka ungdomar som 
placeras på ett behandlingshem med dessa insatser. Socialtjänsten har genom sin insikt i HUI en 
förståelse för vilka ungdomar som kan påverkas positivt av behandlingen och på så sätt genomgå en 
förändring. I behandlingsarbetet kan därför utfallet variera beroende på vilken handläggare som 
arbetar med vilken ungdom och vad den professionelle har för kunskap inom området. Slutsatsen är 
därför att socialtjänsten är en utomterapeutisk faktor på samhällsnivå. Dock är det en tolkning av 
empirin gjord av oss, ingen av respondenterna nämnde socialtjänsten som en utomterapeutisk faktor. 
Därför har vi inte tagit med denna faktor i vår tolkning av den mest verksamma faktorn.  
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9.2.5 Den mest verksamma faktorn och kategorin 

Efter vår analys av resultatet har vi kunnat identifiera att våra respondenter upplever att hästen, 
ansvaret och sysselsättningen är de faktorer som är mest verksamma. Dessa faktorer ingår samtliga, 
enligt vår indelning i Lamberts (2003) teori, i kategorin metoden. Därmed visar vår studie att våra 
respondenter anser att kategorin metoden är mest verksam inom HUI. Det här är inte enligt 
överensstämmelse med Lamberts visualisering av de olika kategoriers inverkan på behandlingen. Där 
metoden är en av de kategorier som ges minst utrymme av de fyra kategorierna. 

Följande figurer visar på vilken faktor respondenterna ser som mest verksam och vilken kategori som 
är mest verksam som ett resultat av vår studie. Figurerna är inte kvantitativ framarbetade utan 
baseras på ett kvalitativt arbete och ska därför inte ses som exakta. Figur 2 visar på att hästen är den 
faktor som är mest central i arbetet med HUI. Därefter följer ansvaret och sysselsättningen och sedan 
relationen och miljön. I den yttersta cirkeln står de nya faktorerna som vi fann samt socialtjänsten. 
Dessa 4 punkter står med ett frågetecken bakom då de behöver undersökas mer. Pilarna innebär att 
alla faktorer har sammankopplingen med hästen (breda pilar) och med varandra (smala pilar). Figur 
3 visar på att metoden är den kategori som är mest central i arbetet med HUI. Därefter kommer 
relationen som en kategori. I den yttersta cirkel står den nya kategorin miljön som vi fann samt de 
två kategorierna utomterapeutiska faktorer och förväntningar. Dessa tre punkter står med ett 
frågetecken bakom de deras betydelse inom HUI behöver undersökas mer. Pilarna innebär att alla 
kategori har en sammankoppling med varandra. 

Figur 2 – den mest verksamma faktorn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 – den mest verksamma kategorin 
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Vi vill dock belysa att vår genomgång av tidigare forskning inte visade på några faktorer som vi 
kunde placera i kategorin utomterapeutiska faktorer. Om man med ett objektivt synsätt analyserar 
vårt syfte och frågeställningar för arbetet och ser dessa i förhållande till resultatet kan det föreligga 
skäl till varför våra respondenter inte omnämnde denna kategori i större utsträckning. Syftet och 
frågeställningarna riktar in sig på HUI som behandlingsmetod och dess verksamma faktorer enligt 
professionella med erfarenhet inom fältet. Svaren från respondenterna är mer sannolikt riktade på 
vad som sker i behandlingen än vad som kan påverka utifrån. Hade arbetets frågor besvarats av 
ungdomarna själv hade svaren kunnat visa på fler utomterapeutiska faktorer, där ungdomarnas 
påverkan på varandra på ett behandlingshem hade kunnat vara ett sådant svar. Vidare hade också 
kategorin utomterapeutiska faktorer kanske omnämnts mer om frågorna hade tolkats på ett annat sätt 
av respondenterna. Det vill säga att det råder misstankar att respondenterna inte lyfter de sedvanliga 
faktorerna som mer eller mindre inkluderas i samtliga av de konventionella behandlingarna på grund 
av syftet och frågeställningarnas utformning i arbetet. Mer ingående menas att då vi har ett syfte och 
frågeställningar som riktar in sig på HUI, så kan man reflektera kring respondenternas tendens till att 
nämna faktorer som ingår i kategorin utomterapeutiska faktorer. Utomterapeutiska faktorer är 
exempelvis stödjande och förstående vänner och familj, vilket vi menar inte är bland det primära en 
respondent kommer att tänka på när denne skall besvara en fråga som berör verksamma faktorer 
inom HUI. Dock är det viktigt att se att respondenterna lyfter tre av kategorierna; metod, relation och 
förväntningar. Det är endast kategorin utomterapeutiska faktorer som avviker.  

9.3 Socialpedagogiska implikationer 

Socialpedagogikens kunskapsområde innefattar bland annat utveckling och lärande som grundstenar, 
med interaktionerna och samspelets betydelse i synnerhet (Cederlund & Berglund 2015). Vi ser att 
vårt arbete har bidragit till samtliga dessa delar. De professionella kan med hjälp av arbetet få en 
samlad bild av vad andra yrkesverksamma ser som verksamt inom HUI. De kan med den här 
kunskapen utveckla sina verksamheter till det bättre för att stötta ungdomarna i dess 
förändringsarbete. Arbetet bistår även med kunskap om interaktionerna och samspelets betydelse 
mellan professionell och ungdom. 

Vidare har det visat sig att socialtjänsten är en utomterapeutisk faktor på samhällsnivå och att den 
enskilde handläggaren kan påverka vilka ungdomar som placeras på ett behandlingshem som 
erbjuder insatserna. Det är delvis uppdragsgivarnas kunskap kring uppdragstagarnas 
behandlingsmetoder som är viktiga för att kunna göra en individanpassad placering. Socialtjänsten 
kan med den här kunskapen dels arbeta för att deras handläggare besitter adekvat kunskap om olika 
behandlingsmetoder och behandlingshem. Dels kan de ha med sig kunskapen vid placeringen av 
ungdomarna för att de vet vilken problematik hos ungdomarna som HUI kan fungerar för. 
Uppdragsgivarnas kunskap kring HUI och deras kunskap kring andra behandlingsmetoder ökar 
betydelsen av den utomterapeutiska faktorn för ungdomarna. För ett så bra socialpedagogiskt arbete 
som möjligt är det således viktigt att kunskap kring behandlingsmetoderna finns hos 
uppdragsgivarna.  

Vidare förståelse för det socialpedagogiska arbetet framkommer genom att förstå insatsernas 
betydelse för en identitetsutveckling. En socialpedagogisk implikation blir därför att förstå 
behandlingsmetodernas påverkan på ungdomen och dennes identitet och möjlighet för förändring. 

Slutligen kan även vårt förslag till en eventuell teoriutveckling appliceras i det socialpedagogiska 
arbetet. I teoriutvecklingen fann vi inom HUI både en ny kategori, miljön, samt en omfördelning 
gällande vilken kategori som är viktig för ett positivt utfall av behandlingen med dessa insatser. Vi 
ser därför att, för att nå en socialpedagogisk praktik behöver teorier utvecklas och anpassas efter 
verksamheter och dess behandlingsmetoder.  
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9.4 Förslag till vidare forskning 

Vi har med vårt arbete bistått med kunskap om vad de professionella ser som verksamt inom HUI. Vi 
har identifierat nya kunskapsluckor i forskningen som borde undersökas. Dessa kunskapsluckor kan 
delvis fyllas genom att utföra studier som har syften att undersöka; vad ungdomar inom behandling 
på ett behandlingshem som inkluderar HUI, ser som verksamt inom behandlingen. Eller; vad 
ungdomar inom behandling på ett behandlingshem som inkluderar HUI, ser vad som har hjälpt dessa 
till förändring under behandlingen. Med syften som ovanstående nämnts får man svar på 
ungdomarnas syn på insatserna, och vad dessa upplevt hjälpt dem till förändring. Vidare bidrar 
syftena för att öppna upp för ungdomarna att inkludera alla faktorer, även den mer eller mindre 
uteblivna faktorn i vårt arbete, utomterapeutiska faktorer. Det ger då möjlighet att till exempel 
besvara frågan om de andra ungdomarna på behandlingshemmen kan ses som utomterapeutiska 
faktorer och i så fall hur ungdomarna blir påverkade av dem.  

Att undersöka om de nya resultat som framkommit i vårt arbete kan styrkas eller bestridas hade 
också varit av intresse. Exempel på olika frågeställningar: Vad ger ett direkt positivt resultat efter en 
insats av ungdomen för inverkan på densamme? I vilken utsträckning ger HUI ungdomarna 
möjlighet till en identitetsutveckling? Är de sammantagna, kringliggande företeelserna på en 
hästgård av stor vikt för ungdomarna inom HUI?  

Två andra områden som skulle kunna vara förslag på vidare forskning är studier kring miljöns 
påverkan och socialtjänsten som utomterapeutisk faktor. Gällande miljön så finns det många frågor 
om och hur stor påverkan denna har på behandlingen, samt om den har en inverkan på 
behandlingsresultatet vid användandet av andra behandlingsmetoder. Vidare skulle en studie behövas 
kring fortsatt utveckling av Lamberts (2003) teori The Common Factors Theory för att se om miljön 
påverkar så pass mycket att den borde vara en egen kategori. Angående socialtjänsten som en 
utomterapeutisk faktor kan en studie göras där man undersöker hur mycket socialtjänsten vet om 
behandlingsmetoderna som används, hur de tänker kring metodens inverkan på ungdomen och varför 
de placerar ungdomar på specifika hem med specifika behandlingsmetoder. Det som bör undersökas 
är om socialtjänsten kunskap påverkar ungdomens behandling och förändring.  
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Handledare:   Margareta Ekberg  Universitetslektor 
Kursansvarig:  Mats Anderberg  Universitetslektor 
 

Hej, 
 
Våra namn är Jonas Bergkvist och Olivia Monsler, vi studerar sista terminen på det treåriga 
programmet “Socialpedagogik med inriktning ungdoms- och missbruksvård” 180 p, vid 
Linnéuniveritetet i Växjö. För tillfället håller vi på att jobba på vår C-uppsats, där arbetets 
syfte är att se vilka faktorer det är som är verksamma inom arbetet med hästunderstödda 
insatser, samt att se vilken ungdomsgrupp som insatserna riktar sig mot. 
 
Vi kontaktar er via detta brev som ett komplement till den informationen ni fick via 
telefonsamtal vid tidigare tillfälle där vi lyfte frågan om ert deltagande gällande en intervju. 
För att uppfylla syftet med vår undersökning behöver vi intervjua respondenter som besitter 
adekvat kunskap eller erfarenhet inom området. Därför vill vi intervjua er som representant 
inom ert professionella fält. Plats för intervju kommer ni bestämma, intervjutiden kommer 
pågå runt en timme. Vi som intervjuar kommer med ert samtycke att spela in samtalet för att 
sedan transkribera denna för att inte förlora viktig information. 

Under hela vår forskningsprocess kommer vi förhålla oss till vetenskapsrådets krav på etiska 
aspekter, dessa är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Det här innebär bland annat att ni som respondenter har rätt att avböja ert 
deltagande om ni har för avsikt att inte delta. Ni har blivit informerade om forskningens syfte 
och ert syfte som respondent. Ni har medgivit ert samtycke till undersökningen. Det 
slutmaterial som publiceras kommer endast innehålla anonymiserad information kring er som 
respondenter så att ni inte kan bli identifierade. Den insamlade datan, så som transkribering 
och inspelningar kommer raderas efter undersökningens slut. Det insamlade materialet 
kommer endast att användas inom ramen av den aktuella undersökningen.  

 

  
Ni tillfrågas härmed om medverkan i vår studie. 
 
Vänligen Jonas och Olivia 
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11.2 Bilaga 2 

Intervjuguide uppdragstagare 

Introduktion 

Vilken organisation arbetar du för? 

Vilken befattning har du? 

Vilken utbildning har du? Har du några fortbildningar? 

Hur länge har du jobbat inom fältet?  

Bakgrund 

Hur applicerar ni hästunderstödda insatser i er verksamhet?  

Rutiner?  

Utsträckning?  

Moment? 

Längd? 

Faktorer 

 Vilka faktorer finns det, som ni ser, som gör att insatsen fungerar?  

 Hur fungerar den faktorn?  

 Vad är det som fungerar?  

 Hur får ni den att fungera med ungdomarna?  

Vilka ser ni som mest verksamma och varför?  

 Mer eller mindre än det andra? 

 Komplettera varandra?  

Ungdomar 

Vilket klientel har ni i verksamheten?  

 ålder? 

 kön? 

 problem? 

Varför dessa ungdomar? 

Hur placeras ungdomarna hos er? 

 Varför tror ni att socialtjänsten/uppdragsgivaren placerar hos er? 
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11.3 Bilaga 3 

Intervjuguide Uppdragsgivare 

Introduktion 

Vilken organisation arbetar du för? 

Vilken befattning har du? 

Vilken utbildning har du? Har du några fortbildningar? 

Hur länge har du jobbat inom fältet?  

Ungefär hur många placeringar har du gjort i det aktuella fältet?  

Bakgrund 

Hur applicerar verksamheterna, som ni har placerat ungdomar hos, de hästunderstödda insatserna?   

Rutiner?  

Utsträckning?  

Moment? 

Längd? 

Faktorer 

  Vilka faktorer finns det, som ni ser, som gör att insatsen fungerar?  

 Hur fungerar den faktorn?  

 Vad är det som fungerar?  

 Hur får behandlingshemmet den att fungera med ungdomarna?  

Vilka ser ni som mest verksamma och varför?  

 Mer eller mindre än det andra? 

 Komplettera varandra?  

Ungdomar 

Vilket klientel placerar ni i verksamheten?  

 ålder? 

 kön? 

 problem? 

Varför dessa ungdomar? 

 

 

 


