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Abstract 
The aim of this study is to understand which roles institutional personnel in HVB-homes 

(homes for care or living), that include animals ascribe the animals for the young clients in 

treatment. Using the terms role, role-taking, primary socialisation and secondary 

socialisation within the perspective of symbolic interactionism, we intend to analyse the 

expericences from the institutional personnel of what roles the animals are ascribed in 

treatment of young clients. We also wanted to find out if the institutional personnel have 

certain expectations on the animals as tools in the treatment and whether the institutional 

personnel believes that the animals have important roles in the treatment of the young clients.  

 

To find the answers of our aim and approach to our problems, we have used a qualitative 

study where we have interviewed six institutional personnel distributed in three different 

HVB-homes that uses animals in treatment of young clients. Our empirical material shows 

that the institutional personnel ascribe the animals a variety of roles, which among others are: 

friendly and familiar, meaningful, safe, comforting and soothing. Other roles that the 

institutional personnel ascribe the animals for the young clients are: teaching in order to 

develop empathy and responsibility; helping in therapy situation and having an activating 

role. Furthermore, the institutional personnel ascribe the animals crucial, meaningful and 

important roles to the young client´s positive development. The respondents also ascribe the 

animals a defenceless and inferior role. All respondents in the study argue unanimously that 

the animals are of significant importance for the treatment of the young clients. Hence, the 

animal can act as a link between the young client and the institutional personnel. Also, the 

institutional personnel believes that animals are meaningful to the young clients in many 

different contexts. When the animal is present the institutional personnel perceive that the 

young client is able to bring forth hidden emotions as well as activate the young client and 

help the young client to trust other individuals.  
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1. Bakgrund  

Bakgrunden behandlar interaktionen mellan människa och djur, djur som hjälpmedel inom 

det sociala arbetet och hur det sociala arbetet har utvecklats i Sverige. Därefter kommer 

problemformulering, studiens syfte, dess frågeställningar och definitioner av begrepp som är 

centrala i uppsatsen.  

 

Beck och Katcher (1996) förklarar att den amerikanske forskaren och psykologen Boris 

Levinson (1907-1984) var bland de första som studerade djur i vården. Under 1960-talet 

studerade Levinson behandling av autistiska barn, med hundar som hjälpmedel och han fann 

att djuren påverkade behandlingen främjande för barnen. Forskning som gjorts kring 

interaktionen mellan människa och djur efter Levinson (1907-1984) har även den visat 

resultat på positiva effekter på människans psykiska och fysiska hälsa och välbefinnande i en 

rad olika avseenden som exempelvis vid psykisk ohälsa (Walsh, 2009), vid 

funktionsnedsättning (Norling, 2002), vid depression och demensvård (Höök, 2010) och för 

att bryta äldres ensamhet (Beck-Friis et al, 2007). Norling (2002) lägger till att kontakt med 

djur på sikt kan leda till fysiologiska och psykologiska förändringar och kortare vårdtid.  

 

Silfverberg (2009) menar att det bedrivits lite forskning kring ämnet djur i vården och socialt 

arbete i Sverige. Håkanson (2007) anger att orsaker för avsaknad av forskning i Sverige bland 

annat är att djur används i vårdverksamheter där personalen ofta har ett personligt 

engagemang till det arbete de utför och att forskningstraditionen inte är djupt rotad inom 

dessa yrkesgrupper. Nationella och internationella intresseorganisationer driver gemensamt 

intresset att öka utbildning och verksamhet inom fältet. För att mäta effekter av insatser med 

djur i vården krävs uppföljning över tid, i nuläget är uppföljningen något bristfällig. Ett 

begränsat urval kontrollgrupper medför svårigheter att generalisera i de jämförandestudier 

som gjorts av djurbaserad terapi kontra samtalsterapi. Höök (2010) menar att arbetet i Europa 

med djur i vården är under stark utveckling inom verksamheter såsom kriminalvård, socialt 

behandlingsarbete, missbruksvård, äldreomsorg och vid arbete med ungdomar som behöver 

särskilt stöd.  

 

Silfverberg (2009) förklarar att djur som hjälpmedel inom socialt arbete introducerades i 

Sverige i form av ridterapi i slutet av 1980-talet. På våren år 2011 framgår det av HVB-guiden 

att det sammanlagt finns 910 stycken HVB-hem (hem för vård eller boende) i Sverige, av dessa 
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använder tolv stycken djur i behandlingen. Bland annat erbjuds ridterapi och miljöterapi med 

djur (HVB-guiden, 2011). Två behandlingsmetoder som involverar djur i det sociala arbetet är 

animal assisted therapy (AAT) som är en behandlingsmetod där djur ingår som hjälpmedel i 

behandling för att främja psykiska, fysiska och sociala funktioner för en individ (Norling, 

2002), och animal assisted activity (AAA) som innefattar en mer allmän aktivering då djuret 

genom enbart sin närvaro skapar en positiv miljö för människan (Beck-Friis, 2007).  

 

Socialstyrelsen (2011) slår fast att socialt arbete ska vara evidensbaserat vilket innebär att 

socialt arbete ska vila på vetenskapliga grunder, brukarens förväntningar, den professionelles 

sakkunskap, den lokala situationen och dess förhållanden. Håkanson (2007) skriver att det i 

vissa kommuner finns utarbetade policys för att involvera djur i omsorgsarbetet. Då evidensen 

inom detta område är bristfällig i Sverige försvåras utvecklingen av nya alternativa 

behandlingsformer i landet, som till exempel djur som hjälpmedel i vården 

 

2. Problemformulering 
 

Hessle (2003) menar att förväntningar och normer som är önskvärda och eftersträvas i ett 

HVB-hemsarbete är bland annat att bryta de ungas destruktiva beteende, eventuell social 

isolering och att ge de HVB-hemsplacerade unga möjligheter att utveckla och plocka fram 

egenskaper som stärker den enskilde. HVB-hemmen har även som mål att dessa unga på ett 

gynnande vis ska kunna relatera till sig själv, sin familj och sin omgivning, vidare ska HVB-

hemmen verka stödjande och uppmuntrande för den unge i dennes utvecklingsprocess. Hessle 

(2003) menar att miljöterapi är en av de vanligast förekommande behandlingsformerna vid 

HVB-hem. Miljöterapi kan innebära att skapa en trygg och strukturerad omgivning för 

brukaren där brukarens utveckling är i fokus (ibid). Djur som hjälpmedel i behandling vid 

HVB-hem är bara en av många behandlingsformer. Vi har inte funnit några källor som 

behandlar djurs olika roller då djur används i behandlingsarbete med unga brukare vid HVB-

hem. Vi tänker oss att på de HVB-hem där djur används i behandlingsarbetet kan djuren ingå 

som en del av kommunikationen mellan institutionspersonal och unga brukare. På det viset 

tillskrivs djuren olika roller trots att det inte går att kommunicera med djuret vokalt. Vi menar 

då att å ena sidan om djur har en viktig roll i behandlingen av de unga kan det vara en god idé 

att utveckla denna typ av behandlingsform. Å andra sidan, om djuren inte innehar en viktig 

roll i behandlingsarbetet av de unga, anser vi det önskvärt att det bör granskas ytterligare 
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huruvida behandlingsformen är lämplig inom socialt arbete. Vilka roller tillskrivs djuren för 

att hjälpa till att uppfylla HVB-hemmens mål där djur används som hjälpmedel?  

 

Perspektivet symbolisk interaktionism behandlar begreppet roller som Berg et al (1975) 

beskriver som situationsbundna, det vill säga roller som skapas i en specifik situation. Vi 

menar att det är vi människor som tillskriver djuren dess roller genom att göra dem 

meningsfulla i sin kontext. Djur är oförmögna att ta roller, de får de roller som människan 

tillskriver dem. Berg et al. (1975) förklarar att en roll är summan av de förväntningar som 

riktas mot en individ i en viss situation. En roll måste förstås utifrån flera aktörer och kan inte 

skapas enskilt eftersom en roll är beroende av människors tolkningar.  

 

Vår studie tar sin utgångspunkt i vilka roller institutionspersonal vid HVB-hem tillskriver djur 

vid behandling av unga brukare. Eftersom användningen av djur som hjälpmedel i behandling 

inom socialt arbete är relativt outforskat i Sverige men ändå används, anser vi att det är av 

vikt att belysa fältet ytterligare. 

 

3. Syfte 

Syftet med studien är att förstå vilka roller institutionspersonal på HVB-hem tillskriver 

djur i behandling av unga brukare.   

 

4. Frågeställningar 

 Vilka förväntningar har institutionspersonalen på djuren som hjälpmedel i olika 

situationer vid behandling av de unga? 

 Vilka betydelser tror institutionspersonalen att djuren har för de unga i behandling? 
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5. Definitioner  

HVB-hem är ett hem för vård eller boende som enligt Socialtjänstförordningen 2001:937, 3 

kap 1§ definieras som: 

 

 ” Hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård och behandling 

i förening med ett boende. Om ett sådant hem drivs av ett bolag, en 

förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ krävs 

dessutom att verksamheten bedrivs yrkesmässigt”.  

 

Enligt Socialtjänstförordningen 2001:937, 3 kap 3§ ska verksamheten innefatta följande: 

 

” Verksamheten vid hem för vård eller boende skall bygga på förtroende 

för och samarbete med den enskilde och utformas så att vistelsen i hemmet 

upplevs som meningsfull. Den enskildes integritet skall respekteras. De 

insatser som görs skall anpassas till den enskildes individuella behov och 

förutsättningar” (Norström, 2011 s.660). 

 

De unga brukarna i vår studie är flickor och pojkar mellan 12 och 20 år som är boende på 

HVB-hem och innehar olika former av problematik bland annat ADHD, autism, Aspergers 

eller missbruk, en blandproblematik kan förekomma. 

 

Djur i vår studie är sällskapsdjur såsom hundar och katter samt bruksdjur exempelvis hästar, 

får eller nötkreatur. 

 

Vi definierar begreppet roll enligt Berg et. al (1975) med att en roll innebär summan av 

förväntningarna på en individ i en specifik situation. Beroende på situationen kan människan 

tillskriva andra individer olika roller.  
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6. Metod  

I detta kapitel redogör vi för den vetenskapliga ansatsen, metodologi, studiens urval, vårt 

tillvägagångssätt, vår arbetsfördelning, etiska frågor samt metoddiskussion.  

 

6.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Vi har valt en hermeneutisk ansats till vår studie eftersom vi avser tolka och förstå helheten av 

ett fenomen, vilket i vår studie innebär att förstå vilka roller institutionspersonal på HVB-hem 

tillskriver djur, då djuren används som hjälpmedel vid behandling av unga brukare. De 

intervjuer vi genomfört med institutionspersonal vid HVB-hem utmynnar sedermera i 

studiens empiri. Grönmo (2006) förklarar att hermeneutik betyder tolkningslära eller 

tolkningskonst. Hermeneutisk analys baseras inte enbart på den förståelse som skapas under 

studien, utan förförståelse är centralt. Förförståelse kan grundas i resultat från tidigare 

forskning, forskarens egna erfarenheter och tolkningssätt, fackmässiga begrepp och teori. Vår 

förförståelse grundas på den tidigare forskning vi tagit del av inför denna studie och 

perspektivet symbolisk interaktionism. Grönmo (2006) menar vidare att hermeneutiken 

förutsätter att inga fenomen kan förstås utan ett sammanhang och helhetsförståelsen är således 

av yttersta vikt.   

 

6.2 Metodologi 
 

6.2.1 Kvalitativ kontra kvantitativ 

En studie kan genomföras med två olika metoder, kvalitativ metod eller kvantitativ metod. 

Kvalitativ metod är lämplig vid analytiska beskrivningar där syftet är att förstå och beskriva 

människans tolkning av situationer och inte generalisera. Analytiska beskrivningar innebär att 

beskrivningarna ställs i relation till etablerade teorier, begrepp och kategorier (Grönmo, 

2006). Vår studie är kvalitativ och undersökningspopulationen har varit av liten art vilket 

enligt Grönmo (2006) kvalitativa studier brukar vara i jämförelse med kvantitativa studier. 

Grönmo (2006) menar att under en kvalitativ datainsamling kan den metodiska insamlingen 

ändras successivt eftersom nyckelordet är flexibilitet. I kvantitativ metod är strukturen viktig 

och avsikten är att alla enheter i princip ska behandlas likvärdigt genom att enheten till 

exempel fyller i enkäter med förutbestämda svarsalternativ. Det empiriska materialet till vår 

studie samlades in genom personliga intervjuer med institutionspersonal på HVB-hem där 

djur används som hjälpmedel i behandling av unga för att skapa förståelse om vilka roller som 

institutionspersonalen tillskriver djuren i behandlingsarbetet. Enligt Grönmo (2006) innebär 
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den kvalitativa studien att forskaren personligen träffar sina respondenter genom exempelvis 

individuella intervjuer eller gruppintervjuer. Vid en kvantitativ intervju är förhållandet till 

respondenterna mer selektivt och på avstånd (Grönmo, 2006). Jacobsen (2007) anser att 

kvalitativ metod passar då forskaren ämnar få en djupare förståelse för ett fenomen och 

erhålla unik och detaljerad information från en mindre population. Vi bedömde att kvalitativ 

metod var användbar för vår studie eftersom vårt syfte och våra frågeställningar handlar om 

att förstå vilka roller institutionspersonal på HVB-hem tillskriver djur, då djuren används som 

hjälpmedel vid behandling av unga brukare. Vi ansåg att vi behövde vara flexibla och inte 

använda förutbestämda svarsalternativ, eftersom vi eftersträvade genomgripande svar från 

våra respondenter. 

 

6.2.2 Intervjuer 

Grönmo (2006) menar att öppna frågor inte har några förutbestämda svarsalternativ, det är 

enbart frågan i sig som är förutbestämd. Motsatsen till en öppen fråga är en sluten fråga där 

svarsalternativen redan är bestämda och där den svarande får kryssa i det alternativ som 

passar denne bäst. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att 

intervjufrågorna har varit av den karaktären att respondenten givits möjlighet att ge 

omfattande svar på frågorna, men att frågorna har varit styrda utifrån studiens syfte och 

problemformulering. Intervjufrågorna har inte haft en enkäts egenskap, med bestämda 

svarsalternativ. Jacobsen (2007) förklarar att fördelar med semistrukturerade intervjuer kan 

vara att det finns få begränsningar i vad som yttrar sig i samtalet. Det är även fördelaktigt då 

det inte är många enheter som ska undersökas, eftersom semistrukturerade intervjuer ger stor 

mängd empiri och fokuserar på vad människor upplever och säger. När intresset är att finna ut 

hur människor tolkar och förstår ett fenomen är öppna intervjuer lämpliga eftersom enskilda 

individers erfarenheter och åsikter lyfts fram. Öppna intervjuer riskerar dock att förlora fokus 

och en alltför strukturerad intervju kan leda till att viktig information inte förmedlas 

(Jacobsen, 2007). Genom användning av semistrukturerade intervjuer läggs tyngden på de 

aspekter vi är intresserade av att få ökad förståelse för, då vi enbart frågar om det som är av 

relevans för vår studie.  

 

Intervjuerna utgår från en intervjuguide författad av oss, för att säkerställa att svar erhållits 

inom det område vi haft för avsikt att undersöka. För intervjuguide, se bilaga 1. Vi har gjort 

vårt yttersta för att vara objektiva och på intet sätt påverka respondenterna, genom exempelvis 

ledande följdfrågor. Dock inser vi att vår förförståelse kan ha kommit att påverka vårt sätt att 
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ställa intervjufrågorna och följdfrågor, som i sin tur möjligtvis påverkat respondentens svar. 

För att undersöka om intervjuguiden var användbar och anpassad till studiens syfte 

genomfördes en pilotintervju. Grönmo (2006) menar att en pilotintervju bland annat kan ge 

insikt om eventuella brister i genomförandet av studien. Vår pilottintervju visade att 

intervjuguiden behövde berikas med ytterligare frågor vilket även gjordes.  

 

Anteckningar har förts under varje intervju och samtliga respondenter gav sitt samtycke till att 

intervjuerna spelades in. Således spelades alla intervjuer in. Jacobsen (2007) menar att 

inspelning av intervjuer är fördelaktigt eftersom samtalen blir av naturlig karaktär då den som 

intervjuar kan hålla ögonkontakt med respondenten och kan därmed bekräfta denne. Inspelat 

material kan med större säkerhet citeras rätt och ordagrant. Nackdelarna med att spela in en 

intervju kan vara att respondenten känner sig obekväm i situationen och den som ansvarar för 

intervjun bör även ta hänsyn till eventuella tekniska problem som kan uppstå. Författaren 

poängterar vikten av att även föra anteckningar under intervjun eftersom det kan bidra till att 

respondenten känner att det denne bidrar med är viktigt och intressant (Jacobsen, 2007).  

 

Våra intervjuer har varit inom tidsramen en timme till en och halv timme med hänsyn till att 

kortare intervjuer kan ge för lite empiri och för långa intervjuer kan resultera i ofokuserade 

deltagare, enligt Jacobsen (2007). En annan aspekt att uppmärksamma är valet av plats för 

utförandet av intervjun. Intervjuerna har genomförts med institutionspersonal på respektive 

HVB-hem där de arbetar. Jacobsen (2007) hävdar att hem eller arbetsplats kan ses som en 

naturlig miljö för respondenten och att denne då tenderar att ge naturliga svar. 

Respondenterna har varit sex till antalet fördelat på tre HVB-hem. Den totala mängden 

inspelad empiri i vår studie har vi transkriberat från ljud till text för att vi avser vara så nära 

våra respondenters sanning som möjligt vilket även Grönmo (2006) ger stöd för.  

 

6.2.3 Kodning 

Grönmo (2006) förklarar att kodning av kvalitativ data innebär att mönster kan utläsas ur 

empirin. Genom att läsa och analysera materialet skapar forskaren en bild av det centrala i 

texten. I kodningsprocessen kan sammanhang och speciella tendenser upptäckas. Vid kodning 

kan nyckelord separeras från den övriga texten vilket leder till en förenklad och mer 

övergripande empiri. Kodningsprocessen kan genomföras i flera steg där det första steget är 

öppen kodning. Vid öppen kodning klassificeras de viktigaste beståndsdelarna i materialet. 

Studiens problemställning ligger till grund för forskarnas bedömning av vilka delar av 
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empirin som har en central betydelse för studien. Dock är det av yttersta vikt att kodningen i 

första skedet är av öppen karaktär då avsikten är att upptäcka oförutsedda mönster och 

samband i empirin. Öppen kodning kan i praktiken genomföras både manuellt och maskinellt 

(Grönmo, 2006). Vår kodning har genomförts manuellt genom att använda oss av utskrifter av 

empirin där vi kunnat urskilja nyckelord som respondenterna använt i sina berättelser. Vi har 

sedan markerat de enligt oss centrala begreppen, vilka är: empati, lugn, trygghet, 

självförtroende, aktivitet, naturlig dialog, ansvar och frivillighet och elakhet.   

 

6.2.4 Validitet, reliabilitet och generalisering 

Jacobsen (2007) menar att forskaren ska förhålla sig kritisk till kvalitén på det material som 

samlats in. Validitet innebär huruvida det forskaren undersöker stämmer överens med det som 

forskaren tänkt sig undersöka. Grönmo (2006) anser validiteten som viktig för att ge stöd till 

om forskarens syfte med studien överensstämmer med datainsamlingen. Då intervjuerna och 

transkriberingen av dessa var genomförda sände vi e-post till var och en av respondenterna för 

godkännande eller eventuell rättelse av det transkriberade materialet. Samtliga sex 

respondenter gav sitt medgivande till att vi uppfattat dem korrekt vilket stärker validiteten i 

vår studie. Grönmo (2006) anser att respondentvalidering kan stärka studiens validitet genom 

att eventuella problem och svagheter kan rättas till eller att originalframställningen godkänns 

av respondenterna.  

 

Grönmo (2006) förklarar reliabilitet som en term för materialets tillförlitlighet. Genom 

användning av samma undersökningsmetod för insamling av data ska empirin resultera i 

likvärdiga svar för att reliabiliteten ska betecknas som hög. Intervjuguiden är utformad för att 

finna svar av relevans för studiens syfte och besvara studiens frågeställningar. Samma frågor 

har ställts till samtliga respondenter vilket stärker studiens reliabilitet. Jacobsen (2007) menar 

att reliabiliteten ökar då materialet spelas in eftersom viktig information kan försvinna om 

endast anteckningar förts. Då vi spelade in samtliga intervjuer stärks reliabiliteten i vår studie 

eftersom vi kan återge respondenterna korrekt. Vi har gjort vårt yttersta för att vara objektiva 

men är medvetna om att våra intervjufrågor möjligen har kommit att påverka respondenternas 

svar. Grönmo (2006) hävdar att reliabiliteten oftast inte är möjlig att beräkna i kvalitativa 

studier utan bara i kvantitativa studier. Det eftersom undersökningsmetoderna i de kvalitativa 

studierna är mindre strukturerade och präglade av forskarens tolkning än i kvantitativa studier. 

Det är omöjligt att erhålla samma svar även om datainsamlingsmetoden är exakt densamma, 

på grund av att datainsamlingen påverkas av vem som utför studien och när den genomförs.  
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Enligt Jacobsen (2007) är det svårt att generalisera utifrån en kvalitativ metod på grund av att 

enheterna som undersöks oftast är för få till antalet. Vid kvalitativa studier är målet snarare att 

förstå och försöka urskilja nyanserade tolkningar inom ett visst område. Med vår studie avser 

vi inte att generalisera HVB-hem som innehar djur i behandling i stort, vår avsikt är att 

införskaffa en djupare förståelse för de HVB-hem som ingår i vår studie och således är det 

dessa HVB-hem som vi kan orda någonting om.  

 

6.3 Urval och urvalsmetod 

Studiens urval baseras på HVB-hemmens behandlingsmetoder, vilket i vår studie innefattar 

djur som hjälpmedel vid behandling av unga. Respondenterna i vår studie valdes ut från 

HVB-hem vilka använder djur som hjälpmedel vid behandling av unga, eftersom vi anser att 

de innehar erfarenheter med relevans för studiens syfte som kan leda till att studiens 

frågeställningar besvaras. För att få en så trovärdig bild som möjligt av behandlingsarbetet 

med djur som hjälpmedel vid vård av unga på HVB-hem har vi intervjuat den 

institutionspersonal som arbetar direkt med de unga i behandling och således inte den 

personal som arbetar i periferin, såsom administrativt arbete. Respondenterna har intervjuats 

var för sig och varit sex till antalet uppdelat på tre HVB-hem, det vill säga två respondenter på 

varje HVB-hem.  

 

Med strategiskt urval menar Grönmo (2006) att urvalet baseras på systematiska bedömningar 

utifrån vilka enheter som anses vara mest relevanta och intressanta för studiens syfte. 

Strategiskt urval kan användas då en mindre grupp undersöks vid kvalitativa studier. I vårt fall 

har vi strategiskt valt ut HVB-hem som använder djur i behandling av unga. Då vi inte funnit 

en renodlad metod inom det strategiska urvalet som är lämplig för vår studie har vi använt oss 

av en variant som utgår både från självselektion och pragmatisk urvalsmetod. Självselektion 

innebär enligt Grönmo (2006) att de olika aktörerna informeras om studien och själva väljer 

att medverka. Vi finner självselektion relevant för vår studie eftersom de som blev våra 

respondenter själva valde medverka i studien utifrån eget intresse och tid. Vi tog kontakt via 

telefon med HVB-hem som använder djur vid behandling av unga. Vid två HVB-hem togs 

första kontakten med behandlingspersonal som i sin tur förde ett samtal med sina chefer för 

klartecken till medverkan i studien, vid respektive HVB-hem och intervju medverkade en 

föreståndare och en behandlingspersonal. Vid ett HVB-hem togs första kontakten med 

föreståndaren som i sin tur valde ut två personal som medverkade i studien.  
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Fyra av sex respondenter hade tagit del av utskickat informationsbrev innan studien och två 

respondenter tog del av informationen först strax innan intervjutillfället. För 

informationsbrev, se bilaga 2. Grönmo (2006) ser en risk med självselektion eftersom 

forskaren har liten kontroll på vilka som kommer att delta i studien och därför är det av stor 

vikt att forskaren strategiskt väljer hur inbjudan till aktörerna ska förmedlas. För att försöka 

undvika risken Grönmo (2006) talar om har vi intervjuat institutionspersonal som arbetar i 

direkt anslutning med djuren som hjälpmedel vid behandlingen av de unga på HVB-hem. 

Grönmo (2006) menar att pragmatiskt urval kan användas då forskaren inte har för avsikt att 

generalisera ett helt universum utan istället önskar belysa en mindre population. Avsikten med 

ett pragmatiskt urval kan vara att belysa ett fält som är relativt outforskat. Vår studie är 

pragmatisk så till vida att vi vänder oss till sex stycken institutionspersonal på strategiskt 

utvalda HVB-hem som ligger relativt geografiskt nära oss, vidare ämnar vi undersöka ett 

forskningsområde där lite forskning är gjord i Sverige.  

 

6.4 Tillvägagångssätt 

Urvalet grundas på HVB-hemmens behandlingsmetoder och dess geografiska läge. Inför 

intervjuerna ringde vi till två HVB-hem vardera, sammanlagt fyra stycken HVB-hem, för att 

boka tid med respondenterna. En respondent ringde och avbokade intervjutiden. Ett 

informationsbrev innehållandes en presentation av författarna, studiens syfte, etiska principer, 

samt kontaktuppgifter sändes till respektive HVB-hem innan intervjutillfället.  

 

Vid samtliga intervjutillfällen delgavs respondenterna ovanstående information ytterligare en 

gång. Inför intervjuerna genomfördes en pilotintervju för att upptäcka eventuella svagheter i 

intervjuguiden. Intervjuguiden reviderades därefter och antogs i sin nuvarande form. 

Intervjuguiden har formulerats utifrån fyra teman som är: HVB-hem, djur, djur och unga och 

behandling. Dessa fyra teman utformades för att uppnå studiens syfte och besvara dess 

frågeställningar. Studiens syfte och frågeställningar grundas i sin tur på den tidigare forskning 

vi tagit del av och teorin symbolisk interaktionism. 

 

Sex intervjuer genomfördes på tre olika HVB-hem. En respondentförteckning finns som 

bilaga 3. Efter samtycke från varje respondent spelades intervjuerna in och anteckningar 

fördes vid samtliga intervjuer. Intervjuerna spelades in med två inspelningsapparater för att 

undvika eventuella tekniska problem. Varje intervju transkriberades och sändes via e-post till 
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respektive respondent för godkännande. De sex respondenterna gav sitt samtycke till 

användningen av materialet i studien och klargjorde att vi uppfattade dem korrekt. Därefter 

kodades vår empiri för att urskilja de centrala nyckelorden i varje enskild intervju. Då sex 

intervjuer var genomförda bedömde vi den empiri vi samlat in gjorde materialet tolkningsbart, 

då flertalet olika roller som djuren tillskrivs av institutionspersonalen vid behandling av unga 

på HVB-hem var skönjbara.  

 

6.5 Arbetsfördelning 

Uppsatsen har författats av oss tillsammans, vi har arbetat sida vid sida genom hela processen. 

Daniela har läst: Byström (2004), Hessle (2003), Kogan et al. (1999), Lefkowitz et al. (2005), 

Martin och Farnum (2002), Parish-Plass (2008), Waiblinger et al. (2006). Marthina har läst: 

Cole et al. (2007), Darrah (1996), Forsling (2001), Friedmann et al. (1995), Perelle och 

Granville (1993), Reichert (1998), Walsh (2009). Daniela och Marthina har båda två läst: 

Angelöw och Jonsson (2000), Asplund (1972), Beck-Friis et al. (2007), Beck och Katcher 

(1996), Berg et al. (1975), Berger och Luckmann (1998), Grönmo (2006), Håkanson (2007), 

Höök (2010), Jacobsen (2007), Kurdek (2008), Månsson (2002), Norling (2002), Norström 

(2011), Silfverberg (2009) Trost och Levin (2010). Litteraturen är uppdelad på så vis att en av 

oss läst viss litteratur extra noggrant och valt ut centrala delar som denne ansett relevant för 

studien. Den andre har sedan läst de utvalda delarna och givit sin åsikt om litteraturen. 

Tillsammans har vi diskuterat de utvalda delarna innan de använts i studien. Även då vi haft 

extra ansvar för viss litteratur har båda tagit del av den litteratur som vi valt för studien. 

Gemensamt har vi tagit del av sökmotorn HVB-guiden (2011) och Socialstyrelsen (2011) på 

Internet. Pilotintervjun genomfördes gemensamt, dock transkriberades inte den intervjun. 

Intervjuguiden och informationsbrevet har författats gemensamt och intervjuerna har 

genomförts tillsammans, men vi har växelvis ställt de olika intervjufrågorna. Vi har båda 

spelat in och fört anteckningar under samtliga intervjuer. Ansvaret för transkriberingen är 

fördelat mellan författarna då vi transkriberat tre intervjuer vardera.  Daniela har transkriberat 

R2, R3 och R5. Marthina har transkriberat R1, R4 och R6.  

 

6.6 Etiska överväganden 

Grönmo (2006) presenterar fyra forskningsetiska principer som ska beaktas vid 

genomförandet av ett forskningsprojekt. Dessa fyra forskningsprinciper är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Informationskravet går ut på att respondenterna ska informeras om syftet med studien, 

innehållet i studien och att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet betyder att 

respondenterna måste samtycka till att delta i studien och att respondenterna när som helst kan 

avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter kommer hanteras 

och förvaras på ett säkert sätt för att säkerställa respondenternas anonymitet. Den fjärde 

principen är nyttjandekravet vilken handlar om att insamlat material endast får användas till 

forskningsändamålet. Dessa fyra etiska principer har vi haft i åtanke och eftersträvat under 

hela uppsatsprocessen.  

 

Risken vi kan förutse med att genomföra vår studie är att vi kan komma i kontakt med 

känsliga uppgifter rörande behandlingsarbetet vid HVB-hemmen eftersom vi avser undersöka 

ett sätt att bedriva behandlingsarbete. Djur som hjälpmedel vid behandling av unga vid HVB-

hem har ingen allmän legitimitet i Sverige inom socialt arbete, därav kan vi komma i kontakt 

med känsliga uppgifter för det enskilda HVB-hemmet. Utöver denna risk förutsåg vi inga 

flera risker med genomförandet av vår studie, därmed inte sagt att det inte finns eller kunde 

uppstå några risker som vi inte kalkylerat med i förhand.  I vår studie behandlas på intet vis 

känsliga personuppgifter eftersom vi undersökt institutionspersonalens uppfattningar om djur 

som hjälpmedel vid behandling av unga vid HVB-hem. Vår studie avser att förstå vilka roller 

institutionspersonal på HVB-hem tillskriver djur, då djuren används som hjälpmedel vid 

behandling av unga brukare. Samhällsnyttan med vår studie tar sin utgångspunkt i den 

tidigare forskning som är gjord och som belyser att djur har många positiva effekter på de 

människor som samspelar med dem. Vid vissa HVB-hem används djur som hjälpmedel vid 

behandling av unga utan någon egentlig svensk evidensbaserad grund. Vi tänker oss att om 

djuren spelar en viktig roll för de unga i behandling kanske djur som hjälpmedel bör utvecklas 

mer och om djur inte tillskrivs en viktig roll kanske behandlingsformen med djur som 

hjälpmedel bör ses över. Som vi ser det är samhällsnyttan med vår studie större än riskerna 

som eventuellt kan finnas. 

 

6.7 Metoddiskussion 

Valet att använda oss av kvalitativ metod har visat sig vara väl fungerande eftersom vi avsåg 

att genom institutionspersonalens berättelser tolka och förstå vilka roller institutionspersonal 

på HVB-hem tillskriver djur, då djuren används som hjälpmedel vid behandling av unga 
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brukare. Vi anser att med hjälp av en kvalitativ metod har studiens syfte uppnåtts och 

problemställningarna besvarats på ett adekvat sätt.  

Trots att vi använt semistrukturerad intervjuguide har vi stundtals upplevt att vissa 

respondenter avvikit från kärnan i frågan, vilket medfört att vi fått föra respondenten tillbaka 

till ämnet. Emellertid har vi inte funnit några problem med att göra så och vi upplever att 

kommunikationen mellan oss och alla våra respondenter varit av god karaktär. Samtliga 

intervjuer spelades in och transkriberades av oss. Transkribering kräver mycket tid och 

uppmärksamhet, men resulterar i en mer tillförlitlig empiri än om endast anteckningar förs. 

Respondenternas berättelser kan citeras med mer exakthet eftersom samtalet spelats in. Trots 

att vi har spelat in och transkriberat samtliga intervjuer och erhållit alla respondenters 

godkännande kan vi inte garantera att det inte finns brister i det återgivna skriftliga materialet, 

även att vi gjort vårt yttersta att återge respondenterna så korrekt som möjligt.  

Den empiri vi valt använda är den empiri vi funnit mest relevant till studiens syfte och 

problemställningar. Även då vi anser det presenterade resultatet viktigast att lyfta fram är det 

dock möjligt att andra forskare istället valt att belysa andra delar av det insamlade materialet. 

Som vi ser det är det även möjligt att andra forskare hade tolkat respondenternas svar på ett 

annat sätt än vad vi har gjort.  

 

På grund av vår ovana som intervjuare kan viktig information från respondenterna ha missats, 

då vi i efterhand har observerat att vissa av frågorna i intervjuguiden kunnat utvecklas mer 

och med fler följdfrågor, som kunnat bidra med svar av större substans. Exempelvis kunde 

fler ”hur-frågor” ha ställts för att berika intervjun ytterligare.  

 

Då vi valt att genomföra studien tillsammans har vi haft tillfälle att diskutera ämnet, tankar 

och funderingar med varandra genom arbetets gång. Vi ser samarbetet som en stor tillgång 

eftersom vi på så vis haft möjlighet att se studien från fler synvinklar än om vi hade skrivit var 

för sig.  
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7. Forskningsöversikt 
 

Nedan presenteras en översikt av den tidigare forskning vi tagit del av inom fältet socialt 

arbete och som vi anser vara av relevans för vår studie. 

 

Den tidigare forskningen är relevant för vår studie eftersom den belyser interaktionen mellan 

människa och djur inom det sociala arbetets fält. Tidigare forskning vi tagit del av behandlar 

inte djurens roller och betydelsen av dessa vid behandling på svenska HVB-hem, här ser vi 

vår forskning som komplement till den forskning som redan bedrivits. Studier som har 

fokuserat på samma problemområde presenteras tillsammans. De kategorier av studier inom 

socialt arbete som behandlas är psykisk ohälsa, sexuella övergrepp, skolbarn och 

institutionsplacerade ungdomar.  

 

I Sverige är djur i socialt arbete och vården ett relativt outforskat ämne. I dagsläget finns 

pågående studier inom fältet, exempelvis inom hästunderstött socialt arbete forskar 

universitetsadjunkt och doktorand Catharina Karlsson, Linnéuniversitetet Kalmar. Leg. Vet 

och doktorand Sofia Wiberg forskar kring huruvida det finns ett samband mellan 

välbefinnande hos personal och djur på slakteri och laboratorium. Doktoranden och 

sjukgymnasten Margareta Håkansons forskning kring hästar och ungdomars kommunikation 

är för tillfället vilande.  

 

Lefkowitz et al. (2005) Parish-Plass (2008) och Reichert (1998) har arbetat med personer som 

upplevt våld och sexuella övergrepp. Många av dessa personer har svårt att lita på andra 

människor och denna misstro kan skapa svårigheter i behandlingsarbetet mellan terapeut och 

individ. Parish-Plass (2008) och Reichert (1998) har studerat barn och Lefkowitz et al. (2005) 

har studerat vuxna personer. Dessa tre studier visar på samstämmiga resultat och då de visat 

att djuret kan fungera som en bro mellan terapeut och brukare. Individerna i samtliga studier 

uppvisar mindre ångest, bättre självkänsla och självförtroende, minskade skuldkänslor och de 

får lättare att uttrycka känslor vokalt. Parish-Plass (2008) menar att interaktionen mellan 

barnet och djuret kan för barnets del leda till reflektion, medvetenhet och insikt över sitt eget 

beteende, vilket kan vara gynnande för barnets kognitiva, sociala och känslomässiga 

utveckling. Det har även visats att barnen upplever djurets närvaro som vänlig och trygg, 

vilket kan bidra till att barnet känner sig bekväm med att prata om och bearbeta svåra 

upplevelser. Barnen kan öppna upp sig känslomässigt med djur eftersom de upplever att djur 
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inte dömer dem utifrån till exempel utseende eller ekonomisk status. Barnets självkänsla kan 

öka vid samspel med djur eftersom de kan känna sig behövda av djuret och kan känna ett 

ansvar för djuret. Barnen kan med djurens hjälp lära sig att utveckla empati vilket kan leda till 

ökad empati för andra människor. Barnen lär sig empati främst genom att ta hand om djuret 

och visa djuret omsorg.  

 

Byström (2004), Kogan et al. (1999), Martin och Farnum (2002), och Walsh (2009) har alla 

genomfört sina studier med personer som samtliga har någon form av neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning, såsom ADHD, autism, schizofreni. Martin och Farnum (2002) anser att 

funktionsnedsättningens art medförde att traditionell behandling som till exempel 

samtalsterapi var icke-fungerande. Positiva effekter som varit möjliga att urskilja från de fyra 

studierna är att interaktion mellan människa och djur påvisat minskad ångest, ökad självkänsla 

och lindring av depression samt ökat både det fysiska och psykiska välmåendet hos 

människor. Martin och Farnum (2002) och Kogan et al. (1999) visar även att barnen 

upplevdes som gladare, fick mer energi och började prata mer, både med hunden och med 

terapeuten om ämnen som kretsade kring hunden. Walsh (2009) menar att samspel med djur 

tenderar till att höja människors livskvalitet och individer med psykisk funktionsnedsättning 

fokuserar på djuret och inte på det negativa som personen upplever om sig själv. 

Kurdeks (2008) studie visar att elever som står sina djur känslomässigt nära även står sin 

familj och sina vänner känslomässigt nära och dessa elever visade mindre ångest än de elever 

som inte hade någon nära relation med något djur. Husdjur anses ha en positiv inverkan på 

barns psykiska utveckling såsom ökad självkänsla, empati och bättre förmåga att socialisera 

sig med andra människor. Exempel på anledningar till varför människor mår bra av att 

samspela med djur kan vara för att de älskar sina djur, att människan upplever djur som inte 

dömande, att människan upplever att djuren älskar villkorslöst och att djuren inte bryr sig om 

hur människan ser ut. Patienter med suicidönskningar som är djurägare kan vara mindre 

benägna att begå självmord för att de bland annat känner sig ansvariga för sina djur.  

 

Forslings (2001) studie är gjord på ett institutionsboende, Stall Frossarbo, som är ett så kallat 

§12-hem, ett hem för särskild tillsyn. Studien bedrevs mellan åren 1987 och 1999 på flickor i 

åldrarna 15 till 22 år och de var 47 stycken till antalet. Stall Frossarbro startade som ett 

projekt av forskaren för att se vad hästar som hjälpmedel i behandling av unga flickor skulle 

resultera i. Forskaren önskade beskriva den kraft som han upplevde kom från interaktionen 

mellan flickan och hästen. Alla flickor var tvångsplacerade men de placerades på stall 
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Frossarbro på grund av sitt eget val och inte på grund av sina diagnoser. Eleverna lärde sig att 

bo själva under eget ansvar i olika boningshus som fanns på gården. Årligen gjordes 

utlandsresor som flickorna förväntades klara av, vilket de även gjorde. Kravet som ställdes på 

flickorna var att de under sin behandlingstid skulle genomgå utbildning och erhålla en 

hästskötarexamen. Forskaren gjorde uppföljning på 37 elever efter avslutad vistelse på Stall 

Frossarbro. Alla flickor mindes alla namnen på de hästar de tagit hand om. Flickorna ansåg 

hästarna som viktiga för sin egen utveckling, de ansåg även att hästen blev deras vän. 

 

De studier som visat samstämmiga resultat bör enligt oss vara giltiga och övertygande då 

flertalet forskare dragit samma slutsatser, exempelvis visar Lefkowitz et al. (2005) Parish-

Plass (2008) och Reichert (1998) på liknande resultat inom samma område. Likaså visar 

Byström (2004), Kogan et al. (1999), Martin och Farnum (2002), och Walsh (2009) på 

samstämmiga resultat i sina respektive studier. Kurdeks (2008) studie tar sin utgångspunkt i 

skolbarn utan uttalad problematik, denna studie visar på samstämmiga resultat med flertalet 

redan nämnda studier och vi finner den tillförlitlig. Forslings (2001) forskningsresultat kan 

möjligen ifrågasättas då forskaren själv är grundaren till institutionsboendet där forskningen 

genomfördes. Därtill gjordes inga jämförande studier med institutionsboende utan hästar i 

verksamheten. Därmed inte sagt att Forslings (2001) studie inte är giltig.  

 

Även då till exempel äldrevård kan ingå i det sociala arbetets fält har vi valt att främst 

presentera den tidigare forskning som utgår från barn – och ungdomars interaktion med djur 

inom det sociala arbetet, eftersom vår studie tar sin utgångspunkt i användning av djur som 

hjälpmedel i behandling av unga brukare vid HVB-hem. Exempel på studier som gjorts på 

äldre och djur är Darrah (1996) och Perelle och Granvilles (1993). 

 

Vi har valt att inte djupare beröra den tidigare forskning som är av medicinsk karaktär då vi 

inte finner den relevant för socialt arbete utan passar bäst för exempelvis sjukvårdspersonal, 

men för att nämna några exempel på internationell forskning som belyser ämnet finns, 

Friedmann och Thomas (1998) och Cole et al. (2007) som konstaterat att interaktion med djur 

bland annat kan frisätta det lugnande ämnet oxytocin hos människan och minska stress och 

oro. Vi har även valt att inte utförligare beskriva den tidigare forskningen som belyser djurens 

perspektiv utan vår studie avser behandla de roller som institutionspersonal på HVB-hem 

tillskriver djuren då djuren används som hjälpmedel för de unga brukarna i behandling. 
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Waiblinger (2006) är ett exempel på forskning som främst fokuserar på hur djuret påverkas av 

samspel med människan.  

 

8. Symbolisk interaktionism 

I följande kapitel redovisar vi det perspektiv som vi ämnar tolka vår empiri utifrån.  

 

Avsikten med studien är att studera vilka roller institutionspersonal på HVB-hem tillskriver 

djur i olika situationer i behandlingsarbetet med unga brukare. Det är således i olika 

situationer på HVB-hemmet som institutionspersonalen tillskriver djuret dess roll. Därtill kan 

djuret inneha andra roller i andra situationer, det är dock inte intressant för vår studie.  

 

Trost och Levin (2010) beskriver att symbolisk interaktionism är en uppsättning av olika 

perspektiv. Gemensamt för alla uppsättningar är definition av situationen, social interaktion, 

sociala objekt, symboler, nuet, jaget, aktivitet, processer och förändring. Symbolisk 

interaktionism kan ses som en samling verktyg för att förstå människor i sociala situationer, 

ofta knutna till det vardagliga livet. Perspektivet symbolisk interaktionism omvandlar 

substantiv till verb, vi är inte utan vi gör. Fokus i symbolisk interaktionism ligger i tänkandet 

och medvetandet, exempelvis om varseblivning, om problemlösning, om att inta andras roller 

och om mening.  

 

Berg et al (1975) menar att symbolisk interaktionism lägger tyngdpunkt på processer som 

vilja, behov, känslor och målsättningar. Interaktion innebär att två ting står i relation till 

varandra och genom det påverkar varandra. Ett stadium i interaktionen är kommunikation, för 

att kommunicera krävs minst två individer. Kommunikation behöver inte nödvändigtvis vara 

vokal, vi kommunicerar även till stor del med hjälp av kroppsspråk, tonläge och genom hur vi 

klär oss. Symboliken i teorin består i att gester, rörelser och ting är symboliska så till vida att 

de syftar på något annat än sig själva. Människan sänder ut information i allt denne gör som 

andra i sin tur tolkar. Trost och Levin (2010) förklarar att människan svarar på sina tolkningar 

av andras handlingar och inte på handlingarna i sig. Symboliken kan beskrivas genom hur en 

hissad flagga kan sända ut olika budskap, att någon fyller år eller att någon har avlidit.  

 

Trost och Levin (2010) beskriver den sociala interaktionen som ett av de viktigaste elementen 

inom symbolisk interaktionism eftersom social interaktion ständigt sker, även när vi inte är i 
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kontakt med andra individer. Social interaktion kan ske mellan flera individer men även 

tankar hos den enskilde människan innefattas vilket gör att social interaktion också 

förekommer då endast en person är närvarande. Genom talet yttrar sig de främsta symbolerna 

och det är av betydande vikt att ett ord innehar samma symbol för de människor som vi 

interagerar med. Dock tillskrivs symbolerna olika betydelse. Genom tanken analyseras det 

som sker och när nya idéer och strategier skapas kan slutsatser dras. Människans tankar och 

de situationer denne befinner sig i är inte statiska utan står i ständig förändring. I och med 

denna förändring kan människan omdefiniera situationen och då ändra sitt tankesätt och 

agerande.  

 

Månsson (2002) beskriver att Mead särskiljer människa och djur främst genom vokala gester, 

det vill säga talet. Genom det vokala språket kan människor uppfatta gester som inte tar sig 

uttryck genom fysiska gester. Djur och människa kan inte kommunicera vokalt mellan 

varandra. Berg et al. (1975) utvecklar Meads särskiljning mellan människa och djur med att 

förklara att människan är en högre stående individ än djuret i och med det vokalt språket. 

Språket hjälper människan att bli medveten om sin existens och förmågan att ifrågasätta och 

ställa krav på omgivningen. Till skillnad från djur har människan utvecklat ett jagmedvetande 

och kan därmed förstå att sitt handlande kan leda till konsekvenser.  

 

8.1 Roll inom symbolisk interaktionism 

Begreppet roll är centralt inom symbolisk interaktionism. Det finns flertalet olika roller en 

individ kan inneha. Berg et al. (1975) förklarar att offentliga roller är roller som merparten av 

en befolkning är medvetna om, exempelvis expedit – och kundroll. Exempel på andra roller är 

diffusa och detaljerade roller, där den diffusa rollen innebär att de handlingar som ingår i 

rollen inte är klart avgränsade och den detaljerade rollen är uppbyggd kring förutbestämda 

handlingar.  

 

Berg et al. (1975) menar att rollbegreppet är kopplat till situationer, vilket betyder att det är 

situationen som är i fokus och inte individerna. Situationsbundna roller är meningsfulla och 

väsentliga i relation till en situation. Det krävs att de människor som befinner sig i situationen 

har samma definition av situationen för att roller ska kunna skapas. Samma definition av en 

situation betyder inte att individerna tillför lika mycket utan maktskillnader finns då en part 

oftast är i överläge och en individ kan tvingas få en roll som individen inte skulle ha 
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accepterat i en annan situation. Trost och Levin (2010) hävdar att alla individer har flera 

roller, en individ innehar emellertid alltid minst tre roller samtidigt, könsroll, åldersroll och 

situationsspecifik roll. En individ som innehar rollen student är inte bara student utan 

studenten innehar även andra roller som till exempel mamma, flickvän eller sångerska. Roller 

är således situationsbundna. Berg et. al (1975) menar att rollbegreppet även är kopplat till 

förväntningar, då summan av de förväntningar en människa har på en annan individ i en 

situation bidrar till att skapa roller i den givna situationen. Trost och Levin (2010) förklarar 

förväntningarna som en process. Exempelvis kan en individ uppföra sig på ett olämpligt sätt 

på grund av att omgivningen förväntar sig att individen ska uppföra sig olämpligt. Individen 

har applicerat andras förväntningar på denne och agerar därefter. Berg et. al (1975) menar att 

roller inte är självklara och rollkonflikter kan uppstå när det riktas förväntningar mot en 

individ som kan vara omöjliga för individen att uppfylla. En elev förväntas till exempel inte 

bara gå i skolan utan förväntas även göra sina läxor. Uppfyller eleven endast en av de två 

förväntningarna uppstår en rollkonflikt. Förväntningar avgränsas inte bara till beteenden utan 

omfattar också attityder, känslor och värderingar.  

 

Berg et al (1975) förklarar att roller bärs upp av individer. Roller existerar inte utan individer. 

Ett centralt tema är att människor förstår de handlingar som ingår i rollen på ett ömsesidigt 

sätt, eftersom förståelsen för handlingar som sker i en samspelssituation skapar rollen enligt 

symbolisk interaktionism. Människor i en situation definierar situationen tillsammans. 

Maktskillnader i samspelssituationerna existerar och det viktiga är att tolka och definiera 

situationen på samma vis. Roller bidrar till att skapa ordning i det sociala samspelet och 

möjliggör att gestalta en identitet.  

 

8.2 Role-taking inom symbolisk interaktionism  

Asplund (1972, s. 141) menar att enligt socialfilosofen och socialpsykologen Mead (1863–

1931) är det utmärkande för så kallad role-taking samförstånd. I vår studie kommer ordet role-

taking att användas då vi inte funnit någon korrekt svensk översättning av begreppet.  

 

Trost och Levin (2010) menar att empati inom symbolisk interaktionism innebär att förstå en 

annan individs perspektiv och definition, det vill säga förmågan att leva sig in i den andres 

tillvaro. Enligt Trost och Levin (2010) är empati likvärdigt med role-taking. Det är dock 

omöjligt att helt empatisera med någon annan men genom att försöka empatisera kan 
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förståelsen för en annan individs situation öka. Människor förstår inte alltid varandra men 

även då människor inte definierar en situation likvärdigt eftersträvas ändå samförstånd. Ett 

exempel då människor inte förstår varandra kan vara något så enkelt som att de talar olika 

språk. Författarna poängterar att empati är en process och inte en egenskap. Det verkar råda 

delade meningar om empatins betydelse inom symbolisk interaktionism, Trost och Levin 

(2010) anser empatin som central inom modern symbolisk interaktionism medan Asplund 

(1972) inte förknippar begreppet empati i samband med symbolisk interaktionism. Trost och 

Levin (2010, s. 88) använder empati synonymt med Cooleys (1864-1929) vedertagna begrepp 

sympatisk introspektion. 

 

Asplund (1972) förklarar att det krävs att person A och person B tillskriver en symbol samma 

mening för att övertagandet av varandras roller skall kunna ske. Role-taking kan likställas 

med att person A och person B: s handlingar överensstämmer med varandra och härigenom 

uppstår samförstånd mellan de båda parterna. Trost och Levin (2010) finner att role-taking är 

en process som innebär att föreställa sig hur andra individer tänker, känner och definierar sin 

situation och genom detta kan vi människor identifiera oss med varandra. Berg et al. (1975) 

menar att människor kommunicerar växelvis mellan att vara sändare och mottagare av 

kommunikationen, vilket gör att ett samförstånd uppstår dem emellan och de kan ta varandras 

roller. Eftersom djur är oförmögna att tala människans vokala språk är ett rollövertagande 

mellan människa och djur inte möjligt.  

 

8.3 Primär socialisation inom symbolisk interaktionism 

Berger och Luckmann (1998) anser att en människa inte föds som medlem av samhället. 

Angelöw och Jonsson (2000) förklarar begreppet internalisering som att individen med det 

egna jaget förenar andras åsikter, förklaringar och teorier.  Berger och Luckmann (1998) 

menar att människan genom internaliseringen socialiseras till att bli medveten om andra 

individer och sin egen värld samt att denna värld förstås gemensamt.  Det är genom denna 

internaliseringsprocess människan blir en samhällsmedborgare. Den första socialisationen är 

primär socialisation vilken sker i barndomen och vanligtvis är den viktigaste och mest 

grundläggande socialisationen för en person.  

 

Berger och Luckmann (1998) klargör att människan i den primära socialisationen präglas av 

de signifikanta andra, såsom föräldrar, äldre syskon eller mor – och farföräldrar. De 
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signifikanta andra utgår från sin egen plats i samhället och förmedlar denna sociala struktur 

till individen. Till exempel påverkas ett barn från respektive samhällsklass av sina respektive 

signifikanta andra och barnets sociala värld grundas på de signifikanta andras perspektiv. 

Barnet är känslomässigt bundet till de signifikanta andra och gör deras roller och synsätt till 

sina egna. Internalisering av normer sker i flera steg, till exempel uppfattar barnet pappa som 

glad när barnet tackar för maten och allt eftersom uppfattar barnet att fler signifikanta andra 

blir glada av samma beteende, vilket i sin tur gör att barnet uppfattar det som ett bra beteende 

att tacka för maten. Summan av processen leder till att barnet utvecklar ett ”man” då barnet 

vet att det hör till gott uppförande att tacka för maten oavsett vem som har lagat maten.  

Berger och Luckmann (1998) benämner den signifikanta andres roller och värderingar som 

den generaliserande andre, vilket innebär en avgörande fas i den primära socialisationen då 

det medför att individen kan identifiera sig med samhället som helhet. När en människa ses 

som en samhällsmedlem har denne utvecklat ett ”jag” och den primära socialisationen anses 

som avslutad. Dock förändras ständigt internaliseringen av samhället, identiteten och 

verkligheten, vilket innebär att socialisationen aldrig är fullständig. Berger och Luckmann 

(1998) menar att i den primära socialisationen lär sig barnet successivt olika färdigheter, vid 

en viss ålder förväntas barnet lärt sig vissa färdigheter och vid en annan ålder bör barnet ha 

lärt sig andra färdigheter. Vad en person förväntas behärska vid en viss ålder varierar 

beroende på vilket samhälle denne lever i. I vissa samhällen kan ett barn förväntas vara vuxen 

medan samma barn i ett annat samhälle ses som ett barn. Enligt Trost och Levin (2010) 

använder sig den vuxna människan av de kunskaper denne lärde sig som barn. Angelöw och 

Jonsson (2000) anser att den primära socialisationen ofta tar sin utgångspunkt i utvecklingen 

av barnets kognitiva, motoriska, sociala och känslomässiga färdigheter.  

 

8.4 Sekundär socialisation inom symbolisk interaktionism 

Berger och Luckmann (1998) förklarar sekundär socialisation som den process där en 

socialiserad person introduceras till nya arenor i samhället. Uppbyggnaden i all sekundär 

socialisation bygger på den primära socialisationen och personen innehar således ett ”jag” och 

en internaliserad värld innan den sekundära socialisationen kan påbörjas. Människan måste 

förhålla sig till sin primära verklighet och samtidigt inhämta ny kunskap från den sekundära 

verkligheten.  

Berger och Luckmann (1998) menar att i sekundär socialisation tränas människan socialt och 

kunskapsmässigt inom den grupp denne tillhör, exempelvis lär sig en läkare medicinsk 
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terminologi och de färdigheter den yrkesgruppen kräver. Läkaren kan då kommunicera med 

andra läkare medan andra grupper i samhället i regel inte är bekanta med medicinsk 

terminologi. Det rollspecifika språket internaliseras av personen i dess kontext. Angelöw och 

Jonsson (2000) förklarar att den sekundära socialisationen innebär att människor lär sig olika 

typer av kunskap för att på ett adekvat sätt fungera väl i samhället med dess normer och 

värderingar. Det är främst olika utbildningssystem, exempelvis skolan som oftast är 

förbundna till den sekundära socialisationen. 

 

Berger och Luckmann (1998) menar att de roller som ingår i den sekundära socialisationen är 

utbytbara och kan skiljas från de personer som förmedlar dem. Till exempel kan samma 

kunskap som en person införskaffar från en informatör likväl införskaffas av någon annan 

med samma kompetens. Sekundär socialisation kan lättare avbrytas än primär socialisation 

eftersom den sekundära socialisationen inte är lika djupt rotad i människan och kan således 

ändras fortare.  

 

9. Resultat 

I resultatet presenteras empirin från de sex intervjuer som vi genomfört med 

institutionspersonal fördelat på tre HVB-hem vilka använder djur vid behandling av unga. 

Sammanställningen består av utdrag från det transkriberade materialet. Det innebär att 

erfarenheterna är personliga och således kan skilja sig åt. För att kunna särskilja 

respondenterna åt har vi valt att i texten benämna dem som R följt av en siffra mellan 1-6.  

 

Nyckelord i vår empiri är: empati, lugn, trygghet, självförtroende, aktivitet, naturlig dialog, 

ansvar och frivillighet och elakhet. Nyckelorden är detsamma som studiens kodningsord. 

 

9.1 Empati 

Fem av sex respondenter anser att de unga utvecklar starkare empati när de interagerar med 

djur än vad de skulle ha gjort om djur inte hade ingått som inslag i behandlingen.  

För de unga som har en empatistörning kan djur vara en bra träning, då ungdomarna inser att 

det finns någon annan som är i behov av dem. De unga känner sig tillfreds av att djuret mår 

bra på grund av den omsorg den unge ger djuret. Flertalet respondenter menar att känslan av 

att någon annan behöver mig är viktig, det är en stark känsla som kommer inifrån. R5 
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upplever att de unga med missbruksproblematik fokuserar på exempelvis hunden och dennes 

behov istället för att tillgodose sina egna behov med hjälp av droger. 

 

”Det är många människor som kanske har svårt att visa empati men med 

djuren så kan dom lära sig att visa empati och ja och medmänsklighet” 

Citat R6.  

 

R3 menar att de unga lär sig att djur har olika behov precis som människor har olika behov 

och därav lär sig de unga att ta ansvar och visa empati. Samma respondent upplever att många 

av de unga på HVB-hem varken har mött eller lärt sig att visa empati tidigare. R4 tror att en 

viktig känsla är att vara behövd. Att ta hand om ett djur är en aktivitet som kräver empati 

vilket är något som våra respondenter anser att många unga behöver träna sig på. R4 fortsätter 

berätta om hur viktiga djuren är för de unga på ett känslomässigt plan. Respondentens 

erfarenhet är att många av de unga på HVB-hem har blivit svikna av människor och har 

således svårt med tillit. När ett djur kommer in i bilden blir djuret ett hjälpmedel som 

underlättar för den unge att ta fram känslor som kan vara gömda långt inombords. Att skapa 

en god relation till exempelvis en hund kan vara en språngbräda till att kunna skapa goda 

relationer till människor längre fram.  

 

R4 berättar en episod om en ungdom som när denne anlände till HVB-hemmet inte visade 

några känslor. Den unge var varken glad eller ledsen utan bara likgiltig. När den unge började 

samspela med en av HVB-hemmets hundar upplevde personalen en successiv förändring i den 

unges beteende. Den unge började bära runt på hunden, klappa den, vara snäll mot den, bädda 

ner den i sin säng. Efter en tid var den unge kapabel till att kunna uttrycka känslor såsom 

glädje, oro och besvikelse. Respondenten är övertygad om att hunden hade en betydande roll i 

den unges förändringsprocess.  

 

9.2 Lugnande 
Samtliga sex respondenter anser att djur har en lugnande inverkan på de unga.  R1 menar att i 

interaktionen med djur måste den unge anpassa sig efter djuret, det går inte att skrika och gapa 

utan vid ett socialt samspel finns spelregler som måste följas. R1 tror att djuren verkar 

lugnande på de ungdomarna som inte upplevt närhet innan. R6 förklarar att många av de unga 

vill delta i aktiviteter i stallet på grund av dess lugnande miljö och kanske inte enbart vara där 
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för att rida. R5 exemplifierar med att de som lider av ångest eller depression blir hjälpta i 

behandlingen när de samspelar med hästar eller hundar genom att djurets närhet ger dem lugn.  

 

”Jag kan tycka att dom är rätt lugnande (…) Det är ju rätt schysst att gå ut 

i hagen här och ta en borste och bara vara en stund och sedan gå in igen, 

det är inte så dumt. (…) Det är ju rätt schysst att sitta här ute på en sten 

och hästarna kommer och snuffsar lite i nacken ”. Citat R1. 

 

”Jag tycker att dom har en, att dom blir lugna. Asså ja att lugn och 

harmonisk (…) Man kan väl gå tillbaka till olika hotfulla situationer där 

man kan uppleva kanske att främst hundarna då haft en lugnare inverkan 

absolut”. Citat R6. 

 

9.3 Trygghet 

Samtliga respondenter anser att djuren är en trygg bas för de unga och att de tyr sig till djuret 

då de till exempel är ledsna eller känner att de behöver skyddas. R2 berättar om en ungdom 

som fann sin trygghet hos en av hästarna på HVB-hemmet. Den unge tillbringade mycket tid i 

stallet tillsammans med hästen och de utvecklade en speciell relation. Hästen kunde uppfattas 

som aggressiv av andra människor men visade aldrig några aggressiva tendenser mot den 

unge, utan hästen och den unge var varandras trygghet. Hästen blev den unges räddning när 

den unge var som mest känslomässigt instabil. En annan respondent återger en händelse där 

en ungdom med ett svårt förflutet var rädd för att gå ut ensam i mörkret. Hunden blev den 

unges trygghet då den unge tog hunden med sig när han skulle gå ut och hunden fick då skälla 

av området så den unge kände sig säker.   

 

R3 anser att djuren är viktigare än de flesta tror. Om en ungdom är ledsen tyr denne sig gärna 

till hunden för att få tröst. Hälften av respondenterna anser att djuren i sin tur känner av den 

unges sinnesstämning till exempel när den unge är ledsen känner djuret av det och söker sig 

till den unge för att ge trygghet och tröst. 

 

”Dom flesta klienterna har ju lättare att förhålla sig till hundar än till 

hästar då för att det är väl inte lika vanligt kanske att man har hästar som 

intresse som hundar. Eller lika många har väl inte kommit i kontakt med 

hästar kanske som med hundar. Så man känner sig nog mer bekväm med 
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hundarna kan jag tänka mig. Och dom ger ju också liksom trygghet och 

närhet på ett annat sätt än vad hästarna gör.” Citat R5. 

 

9.4 Självförtroende 

R1, R2 och R4 anser samtliga att interaktionen mellan den unge och djuret stärker den unges 

självkänsla och den unge får känna att denne är bra på någonting. R1 berättar när en av de 

unga var med och förlöste sin första lammunge växte den unges självförtroende.  

 

”Sen kan man ju ganska snart märka att när dom får större självförtroende 

för ett djur och vågar dra ut sin första lammunge. Det är en rätt häftig 

känsla. Att få vara bra på det och få vara med när något föds så där, det är 

ju häftigt. (…) När självförtroendet ökar bland djuren då då kan man se att 

det stärker alltså. Man är bra på nåt”. Citat R1. 

 

9.5 Aktivitet 

Samtliga respondenter anser att djuren hjälper de unga att aktiveras inom olika fält, 

exempelvis anger samtliga respondenter att hästarna används till ridning för de unga som har 

det intresset. R1, R3 och R4 har erfarenheter av att använda hunden i jaktsammanhang och 

därmed aktiverat den unge. R1, R2, R3 och R4 talar samtliga om då de unga genomgått olika 

kurser tillsammans med djuret, exempelvis körkurser med hästar och lydnadskurser med 

hundarna. Samtliga respondenter lyfter fram att omvårdnad om djuren i form av exempelvis 

fodring och mockning i sig är aktiverande för de unga. Två respondenter berättar att de har 

erfarenheter av att aktivera de unga genom att köra med häst och vagn/sulky. Fyra av 

respondenterna menar att promenader med hundarna eller att rapportera boll tillsammans med 

hunden aktiverar de unga. Flertalet respondenter anser att interaktionen med djuren kan leda 

till att många av ungdomarna glömmer bort sin egen problematik och fokuserar på djuret och 

aktiviteterna kring djuret istället. 

 

”Dom blir ju glada med, för jag menar ibland kanske dom sitter bara och 

är lite tråkiga och så kommer hunden och puffar till dom och dom blir 

jätteglada och kanske ’kom så går vi ut och kastar lite boll’ ”. Citat R3. 
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9.6 Naturlig dialog 
Fyra av sex respondenter talar om den naturliga dialogen som kan uppstå när ett djur är 

närvarande i en samspelssituation. Det gör skillnad för samtalen då djuret kan bidra till att 

samtalet blir naturligt. Två respondenter upplever att många av de unga gärna pratar om 

djuren. Det är ett uppskattat samtalsämne att diskutera till exempel hundraser och samtalet 

blir bekvämt när de unga får möjlighet att prata om sina intressen. 

 

R4 menar att hunden gör stor skillnad för samtalen mellan de unga och institutionspersonalen. 

R4:s erfarenhet är att de unga pratar lättare om de samtidigt klappar hunden.  

 

”Asså man sitter där och det bara bubblar om barnen och dom börjar 

prata. Ehe, så det är också en bra metod om det är någon som är lite 

inbunden.” Citat R4. 

 

Respondenten berättar vidare att djuret framkallar känslor och får de unga att bli avslappnade. 

En del ungdomar kan ha svårt för att samtala ansikte mot ansikte med personalen men om de 

är i stallet och står på varsin sida om hästen och ryktar, då kommer orden och samtalet 

naturligt. R1 delar R4:s erfarenhet och berättar att det i stallet finns utrymme till att prata om 

det mesta. Dialogen blir naturlig. Likaså upplever två respondenter att en promenad med den 

unge, hunden och institutionspersonal kan leda till mycket bra och naturliga samtal mellan 

den unge och institutionspersonalen. Om någon är ledsen vill de gärna sova med en hund eller 

en katt i sängen. En annan respondent förklarar att när institutionspersonal och de unga möts 

kring djuret då de exempelvis sitter på pass i jaktsammanhang ges det många tillfällen till bra 

samtal.  

 

R3 menar att djuren även blir en naturlig länk mellan ungdomarna på HVB-hemmet. De 

engagerar sig i djuren och får ett gemensamt intresse.  

 

”Det är ju ofta när dom håller på att göra roliga frisyrer på X då, då ropar 

dom ju på varandra. ’kolla här, kolla här på na’. Och likadant när hon gör 

någonting roligt eller så. (…) Dom hämtar varandra och ’titta här nu’. 

Och det blir nog väldigt, alla pratar ju just om det här med valparna att 

dom ska hjälpa till och få ta hand om varsin valp (…) sen har vi ju en liten 
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hund då om man säger som, med en hel garderob med kläder och grejer. 

(…) och likadant en tax som jag vet hade nån skinnväst”. Citat R3. 

 

Samtliga respondenter är eniga om att de unga även pratar med djuren och att det 

utvecklas en vänskapsrelation mellan den unge och djuret.  

 

”Sen den här guldhamstern, det är en kille som har köpt den själv, han 

ville ha nåt eget litet djur att pyssla med då va. Det är också rätt så kul att 

se jättestora tuffa killar och sen ’bububub’”. Citat R4. 

 

9.7 Ansvar och frivillighet 

En faktor som flertalet av respondenterna betonar är ansvar. På två av HVB-hemmen har de 

unga inget eget ansvar för djuren utan det är institutionspersonalen som bär huvudansvaret. På 

ett HVB-hem har de unga ansvar för hästarnas skötsel. Det ansvar som institutionspersonalen 

berättar om är hur viktigt det är för de unga att känna att de får och kan ta ansvar. 

Ansvarstagande är en stor del i behandlingen och bra träning.  Alla respondenter understryker 

frivilligheten i samspelet med djur. Interaktion mellan de unga och djuren är aldrig något 

påtvingat då detta inte skulle gynna någon part.  

 

”Eleven kan aldrig avkrävas att ta ansvar för djuren. De är 16-17 år, det 

går ju inte. Utan det är alltid personalen som har ansvar för djurets skötsel 

och vad som händer. Däremot så ger de sig själv ett visst ansvar när de 

går ner och tar tag i saker och ting och umgås med djuren. Djur och 

särskilt hästar och hundar, läser kroppsspråk”. Citat R2. 

 

Respondenterna menar samtliga att vården är individanpassad och djuren ingår i behandlingen 

i den utsträckning som passar den enskilde unge.  

 

”Det är individanpassat. Det är väldigt individ, vi utgår från varje individ. 

Alla behöver ju inte göra samma sak. (…) Så att det skulle aldrig fungera 

här, att alla gjorde samma sak. (…) Det är inget påtvingat att vara hos 

djuren. (…) Det måste ju få vara mysigt”. Citat R1. 

 

R1 berättar att det är viktigt för de unga att lära sig att djur kräver omvårdnad och att det 

innebär ansvar att ha djur. Samtidigt som det är bra att de unga får lära sig ansvar poängterar 
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respondenten att det inte är påtvingat för de unga att vara hos djuren. Respondenten menar att 

meningen är att det ska vara mysigt att tillbringa tid med djuren och om det vore påtvingat 

skulle charmen och mysfaktorn försvinna. I likhet med R1 anser R4 att djuren främst finns där 

för de ungas välmående och det ska inte vara påtvingat att samspela med djuren. En annan 

respondent tror att det finns en ansvarskänsla inom varje individ som är inbyggd och som 

visar sig tydligt när djur involveras i behandling. Djuren är levande varelser och de unga 

känner att det är viktigare med hästskötseln än att exempelvis följa med till simhallen. Även 

R2 upplever att de unga gärna tar initiativ till att ansvara för djuren. De unga tar tag i saker 

som gäller djuren och det leder ofta till ett samspel och en ömsesidig relation. Djuret litar på 

den unge och den unge litar på djuret.  

 

”Jag tror att hade vi haft kraven på barnen att dom var tvungna att göra 

utfodringar å sånt där, slavarbete, eller vad man ska kalla det då tror jag 

inte nån hade varit intresserad. Då hade dom ju tyckt att det var jobbigt 

och dragit sig undan”. Citat R4.  

 

9.8 Elakhet  

Fem av sex respondenter berättar om en negativ aspekt med att använda djur i behandling kan 

vara att djuret kan komma till skada. R3 och R4 har upplevt att vissa unga varit elaka mot 

djuren i form av exempelvis sparkar, slag mot djuret och fascination av djurets könsorgan. 

 

”Vi har haft barn som har varit intresserade av könsorgan och så 

vidare och det är inte så roligt, man är orolig hela tiden, givetvis. 

Om det är någon som är lite småelak, gärna sparkar mot dom, då är 

det inte heller så kul (…) vi hade en period ett barn som inte var så 

snäll mot den så då fick vi flytta ut hunden”. Citat R4. 

 

R3 och R4 menar att det lyckligtvis är ovanligt förekommande på deras HVB-hem och vissa 

av respondenterna har inte själva erfarit att de unga behandlat djuren illa men respondenterna 

är ändå medvetna om att det kan förekomma.  
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 10. Analys 

Med hjälp av begreppen roll, role-taking, primär socialisation och sekundär socialisation 

inom perspektivet symbolisk interaktionism analyseras vår empiri och presenteras i följande 

kapitel. Perspektivet symbolisk interaktionism är passande för att förstå 

institutionspersonalens syn på djur som hjälpmedel vid behandling av unga på HVB-hem 

därför att djur kan ingå i kommunikationen mellan institutionspersonalen och de unga 

brukarna på HVB-hem. Eftersom det är människans symboliska interaktionism som undersöks 

tänker vi oss att institutionspersonalens syn på djuren förmedlas till de unga brukarna, vilket 

leder till att de roller som institutionspersonalen tillskriver djuren förstås av de unga 

brukarna på samma sätt som av institutionspersonalen. Djuret ingår därmed i människans 

symbolvärld trots att djuret inte har förmåga att ta del av den världen. I HVB-hemskontexten 

används djur som hjälpmedel bland annat för att lära de unga brukarna olika färdigheter 

samtidigt som djuren förväntas inneha en familjär och vänskaplig betydelse för de unga 

brukarna. Djur kan inte ta roller på grund av de inte har ett vokalt språk, människor kan ge 

dem roller. En hund är en hund men samma hund kan tillskrivas olika roller av olika 

människor och även av samma människa i olika situationer. Rollerna är inte statiska utan de 

kan ändras. 

 

10.1 Situationsbunden kontext  

Berg et al. (1975) menar att roller är situationsbundna och en individ kan inneha flera olika 

roller samtidigt beroende på situationen. Respondenternas svar visar att respondenterna 

tillskriver samma djur olika roller i olika situationer till exempel är respondenternas förväntan 

att en hund ska ha en lugnande roll i en situation och en aktiverande roll i en annan situation. 

Respondenterna förväntar sig att en hund ska ha en lugnande inverkan då den unge är ledsen 

och samma hund förväntas aktivera den unge vid skogspromenader. Samtliga respondenter 

ser djuren som verktyg för att skapa en trygg bas för de unga och institutionspersonalen tror 

att djuren ska verka trygghetsskapande och tröstande för de unga. Institutionspersonalen erfar 

att djuren fungerar tillfredsställande som hjälpmedel i behandlingen när de unga är ledsna och 

behöver trygghet och tröst. R1 och R4 exemplifierar med att då de unga är ledsna önskar de 

sova med en hund eller en katt i sängen. R5 tror även att djurets närhet ger den unge lugn. 

Oberoende på situation ramar institutionspersonalen in behandlingsarbetet så att den unge 

brukaren uppfattar djuret på likvärdigt sätt som institutionspersonalen uppfattar djuret. Det är 
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i just den situationsbundna kontexten på HVB-hemmet som institutionspersonalen tillskriver 

djuret dess roller.  

 

10.2 Vi är inte, vi gör 

Samtliga respondenter föreställer sig att djuren har en lugnande inverkan på de unga. Flertalet 

respondenter betonar att i stallet råder oskrivna regler såsom att inte skrika och springa runt. 

När institutionspersonalen agerar efter dessa oskrivna regler tar de unga efter 

institutionspersonalens beteende och stallet blir en plats där lugn råder. Institutionspersonalen 

framställer aktiviteterna i stallet som lugnande och föreställer sig att det är djuren som har 

denna lugnande inverkan på de unga. Denna lugnande miljö kan förstås utifrån Trost och 

Levin (2010) där symbolisk interaktionism omvandlar substantiv till verb; vi är inte utan vi 

gör. Stallet är i sig inte en lugn plats utan institutionspersonalen skapar stallet till en lugn 

miljö, eftersom institutionspersonalen anser att stallet är en plats där hänsyn tas till djuren. 

Ytterligare situationer som skapas av institutionspersonalen där Trost och Levins (2010) 

symboliska interaktionism omvandlar substantiv till verb är i ansvarssituationer. Det blir 

tydligt i R1:s berättelse om hur hon tror att djuret som hjälpmedel bidrog till att en ungdoms 

självförtroende växte när R1 gav en ungdom ansvaret att hjälpa till med att förlösa en 

lammunge. I situationen där R1 och den unge brukaren förlöste lammungen framhöll och 

menade R1 att arbetet med att förlösa lammet var ansvarsfullt och viktigt. Den unge i sin tur 

kände i och med det att denne bidrog med något värdefullt och på så vis växte den unges 

självförtroende. Likaså i situationer såsom körkurser och lydnadskurser ser den unge brukaren 

hur institutionspersonalen tränar sina färdigheter i respektive kurs, den unge tar då efter 

institutionspersonalens beteende och uppfattning. Flertalet av institutionspersonalen förväntar 

sig att djuren har en lärande roll då de unga enligt institutionspersonalen får lära sig ta ansvar 

för djuren. Ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv kan framväxten av ansvar ses som 

ett resultat av socialisationsprocessen då Trost och Levin (2010) menar att ”jaget” ständigt 

utvecklas och förändras i förhållande till situation och sammanhang.  

 

10.3 En empatisk förmåga 

Det empiriska materialet i vår studie visar att institutionspersonalen på HVB-hem anser att 

djur med fördel kan användas som verktyg vid träning för de unga med empatistörning, 

eftersom institutionspersonalen förväntar sig att de unga med djurens hjälp kan utveckla en 

starkare empatisk förmåga gentemot andra individer. Enligt Trost och Levin (2010) innebär 
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empati att en individ har förmågan att leva sig in i en annan individs situation. 

Institutionspersonalen förväntar sig att den unge mår bra på ett känslomässigt plan av att visa 

djuret sin omsorg och förstå att djuret är en levande individ med känslor och individuella 

behov, vilket studiens respondenter tolkar som att den unge utvecklar empati. Fem av sex 

respondenter tillskriver djuren en lärande roll till att den unge ska utvecklas emotionellt. Ur 

symbolisk interaktionism kan R4:s exempel om den unge brukaren som bar runt på, tog hand 

om och bäddade ner hemmets hund analyseras med hjälp av det som Trost och Levin (2010) 

beskriver; människans tolkning av situationen blir avgörande för vårt beteende. Tolkningar av 

situationer kan omdefinieras och därmed även beteendet. R4 tolkar den unge brukarens 

beteende gentemot hunden som empatiskt då den unge behandlar hunden på ett sätt som 

institutionspersonalen förknippar med ett empatiskt handlande. Den unge har med största 

sannolikhet tidigare i livet lärt sig att omvårdnad kan innebära att bära runt på eller bädda ner 

den som behöver tas om hand. Denna kunskap är på intet vis något som kommer från hunden 

i sig utan från andra människor. Då djuren enligt institutionspersonalen varit ett hjälpmedel 

för de unga att lära sig utveckla en större empatisk förmåga tror respondenterna att den unges 

förståelse för andra människors känslor kan öka. 

 

10.4 Det naturliga samtalet 

R4 upplever att de unga har svårigheter att samtala med institutionspersonalen så nära som 

ansikte – mot – ansikte i vissa situationer. R4 anser att dialogen mellan institutionspersonal 

och den unge får en mer naturlig karaktär när ett djur är närvarande och används som 

hjälpmedel då den unge kan koncentrera sig på djuret samtidigt som den unge talar med 

institutionspersonalen. Institutionspersonalen är i samtalssituationer med den unge där ett djur 

är närvarande avslappnad och finner det lättare att samtala då djuret blir ett naturligt 

samtalsämne. Institutionspersonalen tolkar att den unge känner sig trygg med djuret. Här med 

blir djuren ett sätt för institutionspersonalen att kommunicera med de unga brukarna. Berg et 

al (1975) menar att kommunikation inte behöver vara vokal utan gester, tonläge och 

kroppsspråk är viktigt. Människan sänder ut information i allt denne gör som andra i sin tur 

sedan tolkar. Om institutionspersonalen agerar avslappnat vid en samspelssituation tolkar den 

unge institutionspersonalen och kan därmed svara på institutionspersonalens beteende. 

Institutionspersonalen förväntar sig att djuret ska bidra som ett naturligt samtalsämne mellan 

institutionspersonalen och den unge, viket djuret då blir.  
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10.5 Socialisation 

R4 menar att en av HVB-hemmets hundar hade en avgörande roll för en ung brukares positiva 

utveckling då den unge, enligt respondenten, först endast knöt an till hunden men stegvis 

utvecklade den unge sin sociala kompetens även till människor. Berger och Luckmann (1998) 

menar att en individ internaliseras i samhället genom den primära socialisationen, vilken sker 

i barndomen och är den grundläggande socialisationen för en individ. Ur ett symboliskt 

interaktionistiskt perspektiv har den unge rimligtvis knutit an till andra människor tidigare i 

livet genom en primär socialisation och utvecklat en form av social kompetens. 

Institutionspersonalen förväntar sig att den unge ska knyta an till djuren och då 

institutionspersonalen har dessa förväntningar på djuren och de unga, tar de unga över 

institutionspersonalens syn på djuren och djuren får en betydande roll för den unges sociala 

lärande. Angelöw och Jonsson (2000) menar att i en sekundär socialisation lär sig människan 

samhällets sociala regler i gemenskap med andra människor. Eftersom den unge med största 

sannolikhet redan i barndomen genomgått en primär socialisation genomgår nu den unge en 

process som kan liknas vid en sekundär socialisationsprocess så till vida att den unge tränas 

och utvecklar en social förmåga som kommer den unge till gagn då denne samspelar med 

andra individer.  

 

På samtliga HVB-hem i vår studie förväntas djuren ha en lärande roll då den unge enligt 

institutionspersonalen lär sig ta ansvar. Studiens respondenter förväntar sig att djurets lärande 

roll är av vikt för behandlingsarbetet med den unge då ansvarstagande är något som 

respondenterna upplever att många av de unga behöver utveckla och lära sig. Den lärande 

rollen, som institutionspersonalen tillskriver djuren kan påminna om en sekundär socialisation 

där individen genom denna process, enligt Berger och Luckmann (1998), inhämtar ny 

kunskap. Ur vårt empiriska material är det enligt oss skönjbart att den nya kunskapen i de 

ungas sekundära verklighet exempelvis blir djurhållning och ansvar om djuren. 

Institutionspersonalen förväntar sig att den unge tar det ansvar för djuren som denne blir 

tilldelad i den specifika situationen.  

 

10.6 Role-taking 

Berg et al. (1975) talar om en skillnad mellan människa och djur, vilket är att djur inte kan ta 

roller och ett så kallat role-taking är således inte genomförbart mellan människa och djur. För 

människor krävs ett role-taking för att människor ska förstå varandra. Respondenterna menar 
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att människan försöker förmänskliga djuret genom att tillskriva djuret en människas behov 

och göra djuret till något som det aldrig kan bli. R3 ger ett exempel på när de unga brukarna 

förmänskligar djuren genom att klä hundarna och göra frisyrer på hundarna. 

 

Trost och Levin (2010) menar att role-taking krävs för att människor ska kunna ta varandras 

roller och möjliggöra en social relation. R1 menar att då de unga utvecklat sin empati 

underlättar det för framtida samspelssituationer med andra människor. R3 förväntar sig att de 

unga genom samspel med djur ska lära sig att olika djur har olika behov. R3 tror att detta 

hjälper den unge att se att olika människor har olika behov. Då den unge brukaren blir 

medveten om det faktum att människor innehar olika behov kan role-taking ske i flera 

kontexter. Asplund (1972) förklarar att role-taking sker då två personers handlingar är 

förenliga med varandra och därigenom uppstår ett samförstånd mellan dessa människor. 

 

10.7 En negativ aspekt av interaktion mellan människa och djur 

Berg et al. (1975) menar att det är viktigt att människor förstår de handlingar som ingår i en 

roll på ett ömsesidigt vis. Det råder maktskillnader i samspelssituationerna och det är 

grundläggande att tolka och förstå situationen på samma sätt. Fem av sex respondenter i vår 

studie förväntar sig att det finns maktskillnader mellan de unga och djuren på HVB-hemmen 

bland annat eftersom de unga enligt institutionspersonalen kan välja om de vill interagera med 

djuret eller ej, djuret har inte samma valmöjlighet. R3 och R4 förväntar sig att djuren ska vara 

värnlösa och underlägsna gentemot de unga, därmed tillskriver institutionspersonalen djuren 

en underlägsen och värnlös roll. R3 och R4 har erfarit att unga brukare varit elaka mot en 

hund i HVB-hemskontexten. Hunden togs då bort från verksamheten och därmed kunde inga 

situationer skapas som möjliggjorde för den unge att träffa hunden. I de situationer då 

behandlingsarbetet inte har fungerat på ett tillfredsställande sätt mellan institutionspersonal 

och brukare är exempelvis då institutionspersonalen förväntat sig att djuret som verktyg ska 

inneha en viss roll för den unge och den unge inte svarar på dessa förväntningar såsom 

institutionspersonalen tror. Ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv kan sådana 

situationer där parterna inte förstår varandra och inte definierar situationen på likvärdigt sätt 

ses som en rollkonflikt mellan institutionspersonalens förväntningar och den unge brukarens 

agerande. Om institutionspersonalen förväntar sig att den unge ska uppträda lugnt i stallet för 

att djuren tillskrivits en lugnande roll leder det till en rollkonflikt om den unge istället 

uppträder aggressivt, vilket institutionspersonalen inte förväntar sig.  
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11. Diskussion 

Nedan följer ett diskussionsavsnitt som inledningsvis sammanfattar vår studie och sedan 

diskuteras vårt resultat och vi ger förslag till kommande forskning.  

 

11.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att förstå vilka roller institutionspersonal på HVB-hem tillskriver djur i 

behandling av unga brukare.  De roller vi kunnat urskilja att institutionspersonalen i vår studie 

tillskriver djuren för de unga brukarna i behandling kan liknas vid en vänskapsroll, en 

familjeroll, en lugnande roll, en tröstande roll, en trygghetsskapande roll, en lärande roll, en 

aktiverande roll, en motiverande roll, en utvecklande roll samt en värnlös och underlägsen 

roll. 

 

Primär socialisation sker i barndomen då barnet genom sina signifikanta andra utvecklar ett 

”jag”. Anledningen till att vi inte analyserar detta begrepp i analysen är eftersom de unga på 

HVB-hem redan genomgått den primära socialisationen tidigare i livet. 

 

I den sekundära socialisationen är de bärande individerna av roller utbytbara mot andra 

individer som är bärare av liknande roller. I den unges sekundära socialisation är djur enligt 

våra respondenter utbytbara mot andra djur exempelvis en hund mot en häst eller en hund mot 

en annan hund. Dock tror institutionspersonalen att vissa djur har mer emotionell betydelse 

för vissa av de unga, då institutionspersonalen kan se att de unga tyr sig till vissa djur mer än 

andra. Vi kan inget annat än att hålla med då det enligt oss är självklart att vissa individer har 

större betydelse än andra. Om någon exempelvis är rädd för hästar blir det naturligt att denna 

individ undviker att interagera med hästar. Vi tror även att exempelvis en nära vän som är en 

god lyssnare kan vara utbytbar mot en annan vän som innehar samma roll.  

 

Musik, konst och teater är exempel på andra hjälpmedel som kan användas i 

behandlingsarbete på HVB-hem. Vi tänker oss att lika gärna musik, konst och teater kan få 

stor betydelse för den unges utveckling och behandlingsarbetet av denne. Institutionspersonal 

vi intervjuat tror på djur som hjälpmedel vid behandling av de unga, troligtvis tror även 

institutionspersonal på HVB-hem där de använder sig utav exempelvis musik på sin 

behandlingsform. Frågorna vi ställer oss är om respektive behandlingsarbete är gynnsamt för 

de unga brukarna bland annat för att institutionspersonalen förväntar sig och tror på sitt 

koncept? Kan djur bytas ut mot andra hjälpmedel, eller är det djuren i sig som gör dem 
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lämpliga som hjälpmedel i ett behandlingsarbete? Med stöd av tidigare forskning och vår egen 

övertygelse anser vi att djur i sig är till stöd och hjälp för brukare inom olika områden i socialt 

arbete. Detta grundar vi exempelvis på Kurdeks (2008) studie som visat att människan 

upplever att djur älskar dem oberoende av hur de ser ut, vad de har för kläder, yrke och så 

vidare.  Cole et. al (2007) konstaterar i sin studie att människor frigör det lugnande hormonet 

oxytocin då de får vara nära djur och exempelvis klappa dem. Vi menar slutligen att även 

andra behandlingsformer säkert faller väl ut inom ramen för det sociala arbetet men där djur 

används som hjälpmedel är det inte bara exempelvis institutionspersonalens övertygelse som 

hjälper de unga brukarna till ökat välmående, utan djuren i sig har stor betydelse.  

 

Vi tänker att även människor tillskrivs roller utifrån sin relation till ett djur, exempelvis 

”hästtjej” eller ”djurvän”. Som ung kan grupptillhörigheten vara en stor del av identiteten och 

utifrån interaktion med exempelvis en häst kan individen ses som ”hästtjej” och då kan 

”hästtjejen” känna samhörighet med andra människor i stallet, vilket kan bidra till att 

personens självkänsla stärks genom att få vara delaktig i ett sammanhang. I denna kontext blir 

hästen viktig för att personen ska ha möjlighet att skapa sin roll som ”hästtjej”. 

 

I de situationer där institutionspersonalen och de unga brukarna definierat situationen olika 

och då rollkonflikt uppstått tänker vi att det med största sannolikhet inte bara är den enkla 

sanningen utan att det kan finnas ytterligare faktorer till att de unga exempelvis behandlat 

djuren på ett ofördelaktigt vis. En bakomliggande orsak kan enligt oss vara sjukdom som gör 

det svårt för den unge att empatisera med andra.  

 

Tidigare forskning vi tagit del av behandlar bland annat begreppet AAT. HVB-hemmen i vår 

studie hade ingen uttalad behandlingsmetod med djur utan djuren nyttjades som hjälpmedel 

vid respektive medverkande HVB-hem utifrån institutionspersonalens och organisationens 

egna uppfattningar och tro på behandlingsmetoden som gynnande för de unga brukarna. 

Samtliga HVB-hem i vår studie baserar sitt behandlingsarbete på miljöterapeutisk grund och 

strävar efter att skapa en så hemlik miljö som möjligt för de unga brukarna. Vi fick 

uppfattningen av att våra respondenter trodde på sin behandlingsform där djuren ingick som 

en naturlig del.  Djuren användes i verksamheten på olika sätt, men ingen av respondenterna 

benämnde exempelvis AAT eller någon annan behandlingsform där djur används som 

hjälpmedel. Vi ställer oss frågan om en behandlingsmetod får användas godtyckligt? Borde 

det inte krävas mer substans i en behandlande verksamhet än enbart enskilda professionellas 
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tyckande? Men å andra sidan är inget socialt arbete evidensbaserat från grunden utan socialt 

arbete utvecklas genom att olika behandlingsformer beprövas.  

 

En slutsats vi kan dra från studiens empiri tolkat med hjälp av symboliks interaktionism är att 

kanske är det så att djur som hjälpmedel i behandling av unga spelar en betydande roll just för 

att institutionspersonalen förväntar sig att djuren ska inneha vissa roller för 

behandlingsarbetet, vilket i sin tur speglar sig i institutionspersonalens beteende och 

förhållningssätt vilket de unga brukarna definierar och tar efter. ”Jaget” är föränderligt och 

inte hugget i sten, människan förändras i förhållande till situationer och de individer de 

interagerar med och dess sammanhang. ”För att utvecklingen ska gå framåt måste individerna 

interagera och empatisera med varandra för att överhuvudtaget kunna påverka och påverkas 

av varandra” (Trost och Levin, 2010, s. 268). 

 

11.2 Förslag till kommande forskning 

11.2.1 Evidensbaserat socialt arbete 

Socialt arbete skall enligt Socialstyrelsen (2011) vila på evidensbaserad grund. Då ämnet vi 

valt att studera är relativt outforskat i Sverige, finns det mycket kvar att belysa och undersöka 

för att stärka evidensen för eller emot djur som hjälpmedel inom det sociala arbetet. Vi anser 

att brukarmedverkan är viktig för behandlingsmetodens utveckling och utformning. Genom 

att förslagsvis intervjua brukare och personal eller sända ut enkäter till vårdinrättningar där 

djur används vid behandling av människor kan brukarna och de professionella göras delaktiga 

för att stärka evidensen.  

 

11.2.2 Effektivitet 

En annan aspekt att undersöka närmare inom det sociala arbetet är tidseffektiviteten av att 

använda djur som verktyg vid behandling kontra traditionella behandlingsmetoder såsom 

enbart samtalsterapi. Om det visar sig vara gynnsamt för människors återhämtning ur ett 

tidsperspektiv att använda djur i vården och socialt arbete tänker vi att metoden bör utvecklas 

och användas i större utsträckning då fler individer kan erhålla professionell hjälp och 

tillfriskna fortare. I förlängningen kan vårdköerna minskas och samhället i stort gynnas. 

Studier kring tidseffektiviteten av att använda djur i vården och socialt arbete är i dagsläget 

bristfällig och något som vi i enlighet med Håkanson (2007) anser kräver uppföljning över tid. 
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11.2.3 Hur påverkas barn i den primära socialisationen av att interagera med djur? 

Vuxna människor i ett barns närhet blir barnets signifikanta andra som bland annat lär barnet 

vad som är rätt och fel i ett socialt samspel. Enligt oss vore det intressant att undersöka hur 

små barn påverkas i den primära socialisationen av att interagera med djur. Hur påverkas barn 

av att interagera med djur under den primära socialisationen? Kan djur påverka barnets 

utveckling i någon riktning och har interaktionen med djuret betydelse för hur barnet senare i 

vuxen ålder socialiserar med andra människor? 
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Bilaga 1 

 
Intervjuguide 
 

Befattning: 

Utbildning: 

Kön: 

Antal platser vid HVB-hemmet: 

Antal personal:  

 

Tema: HVB-hem 

 

- Historik, exempelvis årtal och utveckling 

 

- Kan du beskriva er verksamhet? 

 

- Kan du beskriva de olika behandlingsformerna ni använder er av? 

 

- Vilken är genomsnittstiden för de unga att visast på HVB-hemmet? 

 

 

Tema: Djur 

 

- Vilka djur finns på ert HVB-hem? 

 

- Hur många djur finns, antal på respektive art? 

 

- Hur används djuren i behandling? 

 

- I vilken omfattning används djuren i behandling? 

 

- På vilket vis används djuren i behandling? 

 

- Är dina erfarenheter att de unga förhåller sig olika till de olika djurarterna? Om, hur? 

 

Tema: Djur och unga 

 

- Vilka erfarenheter har du av djurens inverkan på de unga? 

 

- Vilka är dina erfarenheter av hur de unga mår då de samspelar med djuren? 

 

- Vilket ansvar har de unga för djuren? 

 

- Vilka är dina erfarenheter av samhörigheten mellan de unga och djuren? 

 

- Hur ser rutinerna/vanorna ut kring djurskötseln?  
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Tema: Behandling 

 

- Vilka positiva aspekter ser du med att använda djur i behandling? 

 

- Vilka negativa aspekter ser du med att använda djur i behandling? 

 

- Hur ser er uppföljning ut av de unga då vården hos er avslutats? 
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Bilaga 2  
Informationsbrev 

 

  
 Växjö den 7 april 2011 

Hej!    

 

Vi är två socionomstudenter, Daniela Fungmark och Marthina Jensen, som studerar sjätte 

terminen på Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Här sänder vi er ett 

informationsbrev angående den studie ni kommer att delta i den X/X kl. XX.XX. Syftet med 

den G3-uppsats vi ämnar skriva är att förstå hur personal på HVB-hem uppfattar djurens roll 

för de unga i behandling och hur djur används i vård av unga. Resultatet av studien kan leda 

till en ökad förståelse kring djurens roll i behandling för de unga på HVB-hem och även till 

eventuell ökad evidens inom området.  

 

Nedan kommer information som är viktig att ni tar del av innan intervjun genomförs. 

 

- Det är frivilligt att delta i studien och ni har rätt att avbryta din medverkan när som 

helst om ni önskar. Ni har även rätt att avstå från att besvara eventuella frågor ni inte 

vill svara på. 

 

- Om ni tillåter kommer vi att spela in intervjun för att kunna återge er berättelse så 

korrekt som möjligt. Ljudfilen kommer att raderas när G3-uppsatsen är färdig. 

 

- Materialet från intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och vi kommer 

avidentifiera er så att ingen vet att det är era svar då de läser texten. Det insamlade 

materialet kommer endast att användas i denna studie och materialet kommer att 

förvaras så att inga obehöriga har tillgång till det.  

 

 

Har ni frågor om studien är ni varmt välkomna att kontakta oss på telefon eller via mail.  

Daniela Fungmark: XXX-XXXXXXX, X@student.lnu.se 

Marthina Jensen:    XXX-XXXXXXX, X@student.lnu.se 

 

Ni kan även kontakta vår handledare, adjunkt Mikael Sandgren via mail: XX@lnu.se 

 

 

Tack för er medverkan! 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

--------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 

Daniela Fungmark   Marthina Jensen 

 

 

 

mailto:dfuia07@student.lnu.se
mailto:mhjqy08@student.lnu.se
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Bilaga 3 

 

Respondentförteckning 
 

Nedan följer en förteckning över de respondenter som deltagit i vår studie.  

 

R1 

Kvinna 

Behandlingsassistent 

40-årsåldern 

Datum för intervjun: 2011-04-12 

 

R2 

Man 

Verksamhetsansvarig 

50-årsåldern 

Datum för intervjun: 2011-04-12 

 

R3 

Kvinna 

Föreståndare 

50-årsåldern 

Datum för intervjun: 2011-04-13 

 

R4 

Kvinna 

Behandlingsassistent 

30-årsåldern 

Datum för intervjun: 2011-04-13 

 

R5 

Kvinna 

Kvalitetssamordnare och sjuksköterska 

40-årsåldern 

Datum för intervjun: 2011-04-18 

 

R6 

Man 

Behandlingspedagog 

30-årsåldern 

Datum för intervjun: 2011-04-18 

 
 

 


