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Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka om det finns någon 

socialpsykologisk relevans i att låta djur medverka vid behandlingsarbete. Jag har undersökt 

hur en grupp intervjupersoner berättar om djuren kan bidra till effekter på mänskliga 

relationer mellan personal och brukare, samt om de kan se att djuren kan bidra till att hjälpa 

brukare att uppnå ett bättre välmående. Genom en kvalitativ intervjustudie har jag fått svar på 

följande frågeställningar: Hur används djur i behandlingsarbete? Upplever informanterna att 

djur kan påverka relationen mellan personal-brukare? Hur upplever informanterna att djur i 

behandling underlättar relationer mellan människor? Hur upplever de professionella som 

arbetar med djur att djuren påverkar brukarna? Jag har intervjuat människor som arbetar inom 

olika sorters behandlingsarbete där djur används. De områden som undersökts innefattar 

arbete med djur vid HVB-hem, Polisen, handikappomsorgen, äldrevården och skolan. De 

resultat som framkommit har påvisat att det finns en rad olika direkta och indirekta effekter 

där djuren kan påverka oss människor och våra relationer till varandra. Djuren verkar påverka 

vår sociala interaktion. Djuren beskrivs bland annat som sociala katalysatorer som kan hjälpa 

oss att bygga broar emellan människor. 

       Abstract: The aim of this study was to investigate whether there is a social-

psychological relevance in allowing animals to be involved in therapy work. I have examined 

if the animals may contribute to effects on human relationships between caregivers and 

patients, and if the animals can contribute to helping patients to achieve better well-being. 

Through previous research and a quantitative interview I have received answers to the 

following questions: How are animals used in the treatment work? How do animals affect the 

relationship between caregiver-patient? In what ways do animals in treatment affect 

relationships between people? How do the professionals who work with animals believe that 

animals can affects the patient? I have interviewed people working in different kinds of 

treatment work using animals. The areas examined include work with animals at youth care, 

police, disability care, elderly care and school. The results obtained have shown that there are 

a variety of direct and indirect effects where the animals can affect us humans and our 

relationships to each other. Animals effect our social interaction. The animals are described as 

social catalysts that can help us to build bridges between people. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  Förord: Jag vill rikta ett stort tack till alla de fantastiska och drivande kvinnor jag fått äran 

att intervjua till min uppsats. Ni har förbluffat mig med era styrkor och er framåtanda. Tack 

för att ni låtit er intervjuas fastän ni har varit upptagna med mycket jobb, och extra stort tack 

för att ni gjorde det på ett sådant trevligt, glädjande och inspirerande sätt.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Nästan all vår tid spenderas i samspel med andra människor. Vi interagerar med personer i vår 

omgivning. Vi kommunicerar genom vårt tal, men också genom den sociala interaktionen 

som omfattar en rad ickeverbala och sociala färdigheter som självpresentation, perception av 

vandra, skapande av relationer och hantering av andra interaktioner så som att tala, lyssna, ha 

ögonkontakt, gestikulering och så vidare (Dimbleby & Burton, 1997, s.115). Social 

interaktion kommer inte alltid naturligt eller lätt. Ibland kommer vi inte överens, har svårt att 

veta vad vi ska säga, eller så når vi inte fram. Enligt Dimbleby & Burton (1997, s.116) finns 

flera element som ingår i en social interaktion. Social interaktion består av händelser, ett möte 

mellan två eller flera människor där de möts ansikte mot ansikte. Ett annat element är att det 

består av fysiskt beteende, då vi framställer ljud och ger visuella tecken för att utrycka vår 

mening. Dessa tecken kan ha varit avsiktliga eller oavsiktliga. Det sker en interaktion emellan 

oss som består av ett dubbelriktat flöde av budskap och inflytanden, av handlingar och 

reaktioner som förändrar och utvecklar. I detta finns mycket som kan missuppfattas, 

misstolkas eller helt enkelt missas. För att vi ska förstår varandra bra måste vi vara medvetna 

hur vi agerar, men också hur den mottagande personen uppfattar oss. Ibland är alla dessa 

processer svårt för oss att förstå och kommunikationen, och relationsskapandet, kan då vackla 

(Dimbleby & Burton, 1997).  

 

Avhandlingen Human-Human and Human-Animal interaction. Physiological and 

Psychological Effects, gjord 2011 vid SLU i Skara och Högskolan i Skövde, påvisar att 

interaktionen människor emellan och interaktionen mellan människor och djur visar stora 

likheter. De följer samma handlingsmönster. Människa och djur har gemensamt 

reaktionsmönster. Avhandlingen studerade interaktionen mellan moder och nyfött barn, och 

mellan djurägare och dess djur. Båda typer av interaktion visade bland annat framkalla 

frisättning av det avslappnande ämnet oxytocin, vilket direkt leder till bland annat minskad 

stress och ökad social interaktion (Handlin, 2011).  

Enligt arkeologiska fynd (Serpell, 1996) som gjorts, så var det vargen, det vill säga hunden, 

det första djuret som människan domesticerade. Man har hittat fynd av att vargar levde 

tillsammans med människor redan för 14,000 år sedan. För cirka 10,000 år sedan 

domesticerades hästen (Serpell, 1996). I denna uppsats försöker jag påvisa ifall dessa två djur 

kan tillföra några effekter på interaktionen mellan människor. Då jag är intresserad av 

behandlingsarbete, är det inom detta jag lagt mitt fokus.     

 

1.2. Problemformulering.  

Djur i behandlingsarbete. Relationen mellan människa och djur används i många olika 

sammanhang i behandlingsarbete. I många länder, bland annat USA, England och Frankrike 

har sällskapsdjur används i flera decennier inom vård, omsorg, skola och kriminalvård bland 

annat för att öka människors motivation, sociala förmåga och empati. Många forskare, bland 
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annat Norling (2002) och Håkansson (2010), har påpekat att djur har en stor roll i människors 

liv, speciellt vid krissituationer eller andra svåra perioder. Att umgås och ha kontakt med djur 

förmodas tillfredsställa ett grundläggande mänskligt behov. Djuren kan ha läkande och 

hälsofrämjande effekter (Norling, 2002, Håkansson, 2010). Enligt Manimalsrapporten (2009) 

kan användningen av djur som hjälpmedel i behandlingsarbetet med människor ge positiva 

psykiska, fysiska och sociala effekter. Bland annat så har forskningen i studien visat på att 

rörelsehindrade som har tillgång till möte med djur uppvisar bättre livskvalité och stärkt 

mående både fysiskt och psykiskt. Samma slutsatser har kopplats till äldrevården. I 

missbrukarvård och på fängelseanstalter har djuranvändningen visat sig ge människorna ökad 

livsglädje, och ökad motivation för att återanpassa sig till samhället och en normal vardag 

(Manimalsrapporten, 2009). I USA har arbetet med sällskapsdjur inom behandlingsarbete 

pågått länge, och den första som dokumenterade hur djur kan användas i detta syfte var 

psykiatrikern Boris Levinson. 1962 skrev han om hur han använde sig av sin hund för att 

skapa kontakt med de mest svårtillgängliga barn han hade i terapi. Han upptäckte att hunden 

var ett kraftfullt verktyg för att skapa kontakt med dessa barn. Utifrån sin långa erfarenhet och 

en mängd studier hävdade Levinson att kontakt med djur är ett basbehov hos människan. 

Detta behov öppnar för möjligheter till kontakt mellan honom själv som terapeut och de barn 

han tidigare inte kunde få kontakt med. 

 

      "A pet can provide, in boundless measure, love and unqualified approval. Many   

 elderly and lonely people have discoverd that pets satisfy vital emotional needs”   

     (Levinson, 1969, sid.368)      

 

I Sverige har enligt Håkansson (2010) djuren inte alls samma självklara position inom dessa 

områden, även om de börjar användas mer och mer. Djurens betydelse och funktion för 

människors hälsa, välbefinnande och livskvalitet, är ett relativt nytt forskningsfält i Sverige 

även om forskningen om djurens position i vården börjar växa i takt med att djuren används 

mer. Höök (2010) skriver om vårdpersonal som använt hundar för att få kontakt med sina 

brukare. Personalen vittnar om hundens känslomässiga beröring av brukaren, och att 

personalen genom hunden också lyckas nå fram till brukare som annars inte varit tillgängliga. 

Bland annat beskrivs ett fall med en kvinna som haft kognitiva och sociala problem som alltid 

satt själv på sitt rum och inte ville tilltala någon. Efter att kvinnan börjat få träffa en vårdhund 

gav hon en dag en lapp till en kvinnlig personal, med namn på andra brukar som ville träffa 

hunden. Kvinnan hade gått runt och frågat de andra boende vad de hette, vad de hade för 

diagnos och berättat om hunden. Det visar att kvinnans kognitiva förmågor ökat, och att hon 

genom vårdhunden funnit nytt engagemang och förmåga att knyta nya kontakter på boendet 

både med andra boende och med personal (Höök, 2010). Vid en nationell kartläggningsstudie 

av djur i sjukvårdens regi 2010 framkom bland annat att brukarna lättare kan uttrycka känslor 

med djur, vilket kan öppna upp för kontakter med människor. Att sköta djur lär brukarna 

ansvar, får dem att känna sig behövda och bekräftade (Lindell & Ek, 2010). Min tanke med 

denna C-uppsats är att genom att göra en intervjustudie undersöka hur djur används i 

behandlingsarbete, och om djuren påverkar vår interaktion.  
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1.3. Syfte 

Syftet med studien är att studera hur en andel yrkesutövare använder sig av djur som 

socialpsykologisk resurs i  behandlingsarbete, samt hur en person som blivit behandlad i en 

miljö där djur varit en del av behandlingen upplevde situationen. Intressant är vad djuren 

fyller för funktion när det gäller den socialpsykologiska aspekten i arbetet, vilket är i 

interaktionen och kommunikationen.  

 

1.4. Frågeställningar   

1. Hur används djur i behandlingsarbete?   

2. Upplever informanerna att djur kan påverka relationen mellan personal-brukare?  

3. Hur upplever informanterna att djur i behandling kan underlätta relationsskapandet? 

4. Hur upplever de professionella som arbetar med djur att djuren påverkar brukarna?     

 

2. Begreppsförklarningar och avgränsningar    

Behandlingsarbete: Behandlingsarbete har i denna studie fått figurera som ett namn på olika 

arbeten som egentligen är mer än behandlingsarbete. Djuren har används i behandlingsarbete, 

men också i förebyggande arbete, undervisning och i sysselsättningssyfte. De 

behandlingsarbeten jag valt att studera innefattar arbete med djur vid HVB-hem, Polisen, 

handikappomsorgen, äldrevården och skolan.  

 

Brukare: Med ordet brukare syftar jag på den person som får hjälp av andra människor eller 

djur för att utvecklas. Det används som ett samlingsbegrepp för ord så som klient, patient, 

elev och brukare.  

 

Avgränsningar: Det finns många områden att belysa angående djur i behandlingsarbete. Jag 

har valt att i den här uppsatsen inte beskriva utförligt alla metoder som kan användas. Jag har 

heller inte beskrivit djuren som används, hur de utbildas eller vad de bör ha för egenskaper. 

Jag har valt att inte heller lägga något stort fokus på hur djur kan förbättra eller försämra 

människors fysiska hälsa (såsom t.ex. ledarhundar, allergirisker osv.), utan jag har till större 

delen valt att studera hur djuren kan påverka en människa socialpsykologiskt.  

 

3. Tidigare forskning   

3.1. Hur och varför används djur i behandlingsarbete?   

Djurkontakt inom behandlingsarbete kan spåras så långt tillbaka som 1700-talet, då 

mentalvården i USA ordinerade arbete i lantlig miljö. Brukarna fick aktivt delta i driften av en 

gård. På gården fanns djur som bestod av kor, får, hästar och höns. Brukarna upplevde 

förbättrad psykisk hälsa, och de positiva effekterna som kunde uppvisas fick stor 

uppmärksamhet och liknande institutioner startades i flera andra länder (Höök, 2010). 1969 

blev behandling med sällskapsdjur aktuellt, då den amerikanska psykoterapeuten Boris 

Levinson upptäckte och dokumenterade hur närvaron av hans egen hund ledde till framsteg i 
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behandlingen av brukarna. När hans hund var med fick hans brukare ett starkare och mer 

öppet förtroende för honom. Han beskrev hunden som ”alliansskapande” (Levinson, 1969).  

Levinson skrev att djuret bidrog genom att förstärka den första kontakten, och även genom att 

utgöra ämne för konversation, samt genom att allmänt befrämja interaktion av värde för att 

ställa diagnos. Levinsons arbete stakade ut riktningen och utgjorde grunden för en stor del av 

den forskning som växte fram under 1970-talet (Levinson, 1969). Sedan dess har det 

publicerats flera studier som påvisade hur djur påverkade vårt välmående fysiskt bland annat 

att människor som äger djur har lägre blodtryck, rör sig mer och återhämtar sig efter 

kroppsliga skador fortare (Höök, 2010). Studier har bland annat påvisat hur djur fungerar som 

sociala katalysatorer (McNicholas m.fl., 2009), som social support och utvecklare av 

kommunikationsfärdigheter (Beck & Katcher, 2003).  

 

Enligt bl.a. Norling (2002) används djur idag i behandlingsarbete inom många områden. I takt 

med att utvärdering och forskning har utvecklats har diagnosgrupperna blivit både många och 

olika. Djur har olika funktioner i olika terapier. Terapier med djur ges inom t.ex. arbetsterapi, 

sjukgymnastik, psykoterapi, logopedi, specialpedagogik, socialpedagogik och 

socialpsykologi. Det olika behandlingarna har olika mål, och insatserna kan se väldigt olika 

ut. Individens behov och person ligger till grund för anpassningen av användandet av djuret. 

En känd erfarenhet, oavsett terapins inriktning, är att personer med komplexa problem, många 

diagnoser och funktionsstörningar inom flera områden har haft särskilt god nytta av terapier 

med djur (Norling, 2002, Håkanson m.fl., 2008). Forskningen stödjer påståenden om att djur 

har hälsofrämjande effekter på människan. Dessa effekter beskrivs del som direkta effekter, 

dels som indirekta effekter. De direkta effekterna uppstår via beröring och via relationen och 

dess särskilda karaktär av icke verbal natur. De indirekta effekterna uppstår via djurens 

motiverande roll, via den hälsofrämjande livsstil som djurumgänget för med sig, och via den 

sociala identitet djuret medverkar till att människan får (Håkanson m.fl., 2008, McNicholas 

m.fl., 2009). Djur har visat att minska ångest hos brukarna, samt medverkat till ökad social 

funktion för personer (Hultman, 2005, Håkanson m.fl., 2008). Enligt Höök (2010) finns det 

många mål som kan uppnås tillsammans med ett djur. Höök (2010) nämner bland annat att 

hundar kan förbättra en brukares självbild, hjälpa brukaren att utveckla sin förmåga att 

uttrycka känslor, öka brukarens verbalisering, minska oro och dämpa ångest, ge brukaren en 

öppning för svåra samtal och underlätta kontakten med andra (Höök, 2010).  

 

3.2. Djurens påverkan på mänskliga relationer i behandlingsarbete   

Människan är i grunden en social varelse som vill ingå i en grupp. Forskning, bland annat 

Norling (2002), visar att människor som har svårt att knyta an till andra människor på olika 

vis kan ha stor nytta av djur. Djur är sociala kontaktskapare, sociala katalysatorer, på två sätt. 

Det första är att djuret gör  människan till en flockmedlem. Människan får en känsla av 

sammanhang och gemenskap, en ny social identitet. Det andra är att djuret får människan att 

ingå i en social grupp av människor med liknande intressen, det vill säga att genom djuret 

träffar brukaren andra människor som delar dennes intresse för djuret (Håkanson m.fl., 2009, 

Beck & Katcher, 2003). Forskning har visat upprepade gånger att djurs närvaro kan vara 

avbrytande av social isolering, både självvald och ofrivillig sådan (Håkanson m.fl., 2009, 
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Wood, 2005). 

 I demensboende har en ökad social interaktion mellan boende noterats som   

 effekt av besökshundar [....] Liknande effekter på den sociala interaktionen   

 mellan patienter rapporteras från en psykiatrisk avdelning när ridning varit   

 behandling för patienter med ätstörning (Håkansson m.fl., 2009, sid.13).     

 

Håkanson m.fl. (2009) visar även att djuren kan ha en motiverande effekt på brukarens 

följsamhet i vård och behandling som personen annars inte hade ställt upp på, så som 

deltagande i terapi eller följsamhet vid medicinering. Håkanson m.fl. (2009) skriver att störst 

effekter ses när det gäller barn med livslånga behov av behandlingar, barn med autism eller 

intellektuella funktionshinder och barn med kommunikationsproblem. Speciellt påvisad effekt 

finns där behandlingen innebär smärta eller obehag för brukaren . Barnet “går med på” 

behandligen om denne får vara med djuret. Denna motiverande effekt som djuret bidrar med 

underlättar relationen mellan brukaren och personalen, på så vis att personalen inte behöver 

vara påtvingande i samma grad. Personlen behöver inte tjata på brukaren för att denna ska 

fullfölja sin vård vilket gör att personalen och brukarens relation inte blir lika påfrestad. 

(Håkanson m.fl., 2009). Andra forskningsstudier visar att djuret är ett bra verktyg för personal 

att använda sig av för att nå fram till brukaren. Djuret är en förmedlande länk mellan patienten 

och personalen och motiverar till förtroende mellan brukare och personal (Höök, 2010, 

Håkanson m.fl., 2009, Wilson & Turner, 1999, Norling, 2002). 

Norling (2002) skriver att när brukare upplever att umgänge med andra människor är 

förknippat med nervositet, osäkerhet eller obehag kan djur fungera som en socialt katalysator 

som underlättar samtal. Djuren ger brukaren en chans att vara med i ett samtal utan att vara i 

blickfånget, vilket gör att det kan bli lättare att kommunicera för brukaren. Djuret ger också 

brukaren en givet samtalsämne vid nervositet. Djuret kan också agera som lugnande effekt 

och trösta brukaren vid nervositet (Höök, 2010, Norling, 2002). Beck-Friis m.fl. (2007) 

skriver även att djuret kan var till hjälp åt andra hållet också, nämligen för personalen att 

tilltala brukaren. Hunden kan vara ett sätt för personalen att inleda samtalen, för att sedan 

kunna prata om hur brukaren mår eller andra saker som brukaren annars kanske inte vill prata 

om, så som svåra upplevelser eller minnen (Beck-Friis m.fl., 2007).  Höök (2010) har påvisat 

att brukaren många gånger kan känna det som att personalen inte förstår brukarens tankar 

eller upplevelser. En viktig förutsättning för att behandlingen ska lyckas är att brukaren 

känner förtroende för personalen. Studier gjorda av bland annat Höök (2010) visar att 

brukarens förtroende för personal ökar när ett djur är närvarande. Att djuret är med kan även 

hjälpa brukaren att vara mer närvarande i samtalet, vilket gör brukaren mer tillgänglig för 

behandling och stöd (Höök, 2010).  

Djur har också visat stimulera den empatiska utvecklingen och minska aggressivt beteende. I 

en undersökning där barn fick social träning med hund visade barnen en ökning i socialt 

beteende, minskad aggressivitet och ökad empatisk förmåga. I en annan studie där barn med 

psykiska och fysiska problem fick närvara på ett ridläger avtog barnens ilska och frustration 

(Håkanson m.fl., 2009, Kaiser & Spence, 2004). Dessa effekter kan man till exempel ha hjälp 
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av i skolmiljöer där lärare har svårt att få lugn och ro i klasser, eller vid behandling av barn 

som har utåtagerande problematik.        

 

3.3. Djurs påverkan på brukaren    

Djur påverkar oss människor på många sätt. Några faktorer som kan underlätta den sociala 

interaktionen mellan brukaren och personalen är stressreduktion, lugnande påverkan, en ökad 

känsla av trygghet, ökad känsla av glädje och ett påvisat ökat socialt samspel (Håkansson 

m.fl., 2009). Enligt Beck-Friis (2007) är en annan viktig faktor att när brukaren får beröra 

djuret frigörs ämnet oxytocin som aktiverar det stressreducerande systemet. De fysiologiska 

effekterna av det ger följdeffekter som är gynnsamma för den sociala interaktionen. När det 

stressreducerande systemet är aktiverat och stressreaktionen har klingat av stimuleras social 

interaktion, relationsförmåga, omvårdande inlärning och utveckling av tillit hos individen 

(Uvnäs & Moberg, 2005). 

 

Relationen mellan djur och människa har speciella kvaliteter som skiljer den från mänskliga 

relationer. Den bygger på ickeverbal kontakt mellan två kroppsligt kommunicerande varelser 

som inte delar språk på annat sätt än via rörelser och beröring. Djuren kan reagera på och 

förmedla känslor endast via sitt beteende. Deras reaktioner på människans beteende är 

spontana och uppfattas som ärliga i terapisituationer. Den ärliga ordlösa spontana relationen 

är unik för människa – djur interaktionen. Djuret är ofta även initiativtagare till kontakten, 

vilket innebär att det finns ett ömsesidigt samspel. Detta gör att brukaren kan känna sig sedd, 

hörd och uppskattad (Håkanson m.fl., 2009, Kaiser & Spence, 2004).  

Djur bidrar även till att vi känner oss motiverade och tillskriver aktiviteter en meningsfullhet. 

Det kan kännas meningsfullt att gå ut med en hund, men inte att ”bara” gå ut och gå. När man 

gör något med djuret så utför man en verklig uppgift, inte bara konstruerade terapeutiska 

åtgärder. I och med att det upplevs som meningsfulla, upplever brukarna ofta även 

uppgifterna som roliga. Meningsfull aktivitet är avgörande för att åstadkomma kvarstående 

effekter för effektiv rehabilitering och behandling (Håkanson m.fl., 2009, Lindell & Ek, 

2010).  Djuret kan på många sätt hjälpa oss till bättre hälsa. Till exempel skriver Höök (2010)  

att djuret kan hjälpa brukaren få en bättre självbild. Genom att diskutera hur hunden mår och 

känner sig kan brukarens egna känslor tas upp till samtal och bearbetas. Samvaron med djur 

kan starta en positiv cirkel som leder till både bättre självbild och självkänsla. Att märka hur 

det egna förändrade beteendet påverkar hur andra bemöter en stärker självförtroendet. Vidare 

skriver författaren att djuren kan hjälpa oss att förbättra vår förmåga att formulera känslor. 

Genom att brukaren observerar och talar om hur djuret beter sig och hur brukaren tror att 

djuret känner sig, gör det lättare att tala om egna känslor. Ett annat sätt djuret kan underlätta 

på är använda förhållandet mellan brukaren och djuret som en bild av mänskliga relationer, 

för att få brukaren att utveckla sig själv att kunna avläsa mänskliga relationer (Höök, 2010).  
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4. Metod 

4.1. Metodologi    

4.1.1. Metod val: Kvalitativ studie   

Syftet med uppsatsen är att beskriva och förstå en annan persons upplevleser, och då lämpar 

sig en kvalitativ forskningsansats bättre än en kvantitativ. Enligt Dalen (2007) är ett mål för 

en kvalitativ forskning att få en insikt om fenomen som rör personer och situationer i dessa 

personers sociala verklighet. Intervjun används då ändamålet med en intervju är att få fram 

träffande och beskrivande information om hur andra människor upplever olika situationer. 

Den kvalitativa intervjun är speciellt lämpad för att ge insikt om informantens egna tankar och 

känslor. (Dalen, 2007). Då jag i min uppsats vill studera hur djur kan påverka, underlätta eller 

hjälpa människliga relationer på olika sätt, så anser jag det lämpligt att använda mig av 

intervjuer där människor berättar om sina upplevelser kring detta. Jag vill få en kunskap om 

hur personerna som finns runt djur i behandlingsarbete upplever situationen. Detta medför att 

studien inte är universellt validerbar (Dalen, 2007), utan det som framkommer i studien är 

resultat som fastställts ifrån de genomförda intervjuerna. Resultaten utgår ifrån de 

intervjuades personliga erfarenheter, och jag är medveten om att mina IP är ett mellanled i 

förhållning till hur personer kan uppleva djur i behandligsarbete. Detta gör att informationen 

jag tillhandlahåller i studien i stor del är mellanhandsinformation. Det finns absolut nackdelar 

med det, men också fördelar då jag ur etisk synpunkt heller intervjuar de som valt att arbeta 

med behandlig, snarare än de som blir behandlade (Dalen, 2007).  

 

4.1.2. Intervjuer    

Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer för att jag ville ge intervjupersonerna 

utrymme för egna tankar. Jag har använt mig av en intervjuguide som jag arbetade fram innan 

jag fullföljde mina intervjuer, vilket är viktigt när man gör semistrukturerade intervjuer 

(Dalen, 2007). Enligt Dalen (2007) ska intervjuguiden innehålla centrala teman och frågor 

som tillsammans täcker de viktigaste områdena för studien. I intervjuguiden omsätts studiens 

överordnade problemställningar till konkreta teman med underliggande frågor. Alla frågorna 

ska ha relevans för de problemställningar man önskar belysa (Dalen, 2007). Varje intervju har 

pågått i ungefär en timme, utan paus. Intervjuerna hade två huvudteman, personligt och 

arbetet, som speglade först IPs egna tankar och känslor kring sig själv, sitt arbete och djur. 

Under temat arbetet fick IP tala om sitt arbete, hur det är upplagt, hur djuren används och 

varför. Under temat arbetet talades mycket om hur djuren kan vara till nytta i arbetet och hur 

det kan användas för att stärka brukaren. Under intervjun som genomfördes med den IP som 

varit brukare var det första temat detsamma som för ovanstående, men det andra temat var 

behandling, där vi talade om IPs behandlingstid.  IP4„s intervju ägde rum på det 

behandlingshem där hon arbetar. Anledningen till att just denna IP:s arbetsplats besöktes var 

att de andra intervjupersonerna inte hade tillfälle att erbjuda ett besök. Besöker gick till så att 

jag under några timmar var på den gård där behandlingen drivs. Jag fick träffa brukare, 

hästarna och personalen, sen ägde intervjun rum. 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4.1.3. Urval   

I intervjuunderlaget i denna uppsats har fem personer intervjuats. En intervju är gjord som en 

del i en observation. Fyra av de fem intervjupersonerna arbetar med djur i behandlingsarbete, 

en intervjuperson har genomgått behandling där djur varit ett inslag. Av de fyra 

intervjupersonerna som arbetar med djur i behandlingsarbete, har de alla olika arbetsområden. 

Detta för att få ett bredare perspektiv på hur djuren kan användas.      

 

4.1.4. Etiska aspekter    

I skriften Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(2003) utgiven av Vetenskapsrådet skriver författarna att det finns fyra huvudkrav och dessa 

är: samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och det sista är 

konfidentialitetskravet. Dessa fyra huvudkrav är till för att ge individen skydd och vart och ett 

av kraven innebär följande: 

• Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningens syfte […]. 

• Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själv bestämma över sin 

medverkan […]. 

• Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga kan ta del av dem […]. 

• Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2003).   

Informationskravet är tillgodosett genom att intervjupersonerna vid första kontakten fick 

information om studiens syfte. De individer som ville ha mer information innan intervjun fick 

även det. Samtyckeskravet är garanterat genom att intervjupersonen tillfrågats före intervjuns 

genomförande och själv fått välja att medverka. Konfidentialitetskravet är taget hänsyn till 

genom att intervjupersonen är betecknade som IP1, IP2 osv. Nyttjandekravet är tillförsäkrat 

på så vis att intervjumaterialet endast kommer att användas i föreliggande uppsats, för att 

sedan makuleras.     

 

4.2. Tillvägagångssätt   

Jag började min studie genom att söka efter relevant fakta och efter personer som jag kunde 

intervjuva. Jag använde mig av olika sökbaser så som Google, Google Scholar, BMJ, 

Pubmed, och OneSearch. De sökord som användes mest var ”djur i vård”, ”djur i 

behandlingsarbete”, ”animal and human bond”, ”animal therapy”, ”animal and human 

relations”, ”djurterapi”, och ”djur i socialt arbete”. Genom mina sökningar fick jag fram 

forskningsrapporter, litteratur och intervjupersoner. Intervjupersonerna kontaktades via mail, 
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där de fick uppgifter om min uppsats och en förfrågan om att medverka. Ett dussintal blev 

tillfrågade, intervjuer genomföres sedan med fem personer med olika typer av arbeten. Dalen 

(2007) skriver att ett urval ska återspegla en maximal variation hos det genomen som ska 

studeras som möjligt, därför valde jag intervjupersoner med olika arbeten (Dalen, 2007). Tre 

av intervjuerna har skett i verkliga möten, två av intervjuerna har skett över telefon. 

Intervjupersonerna har själva fått välja vilken sorts intervju de helst föredrog. Enligt Dalen 

(2007) så är det viktigaste för en bra intervjuare att ha förmåga att lyssna till och känna ett 

genuint intresse för det som informanten berättar, och bekräfta denna. Detta gör man genom 

ögonkonttakt, icke-verbal kommunikation och genom verbala kommentarer. Jag försökte att 

förmedla ett genuint intresse även när intervjun skedde över telefon, och försökte kompensera 

för de företeelserna som bortkom genom att vara extra uppmärksam och verbalt bekräftande. 

Enligt Janesick (2010) är det viktigt att göra anteckningar vid en telefonintervju. Författaren 

skriver att det är viktigt att vara väl förbered, och att låta intervjupersonen själv lägga till 

information. Allt detta beaktades. Transkribering av intervjuerna har skett direkt efter 

intervjuerna ägt rum för att få resultatet så korrekt som möjligt (Dalen, 2007). Efter 

transkriberingen har intervjuerna gåtts igenom flertalet gånger för att sedan kodas. Utifrån 

kodningen har teman kunnat utses och materialet blir lättare att överblicka (Dalen, 2007). 

Resultaten analyserades sedan med den tidigare forskningen som jag fått fram under mina 

sökningar och sammanställdes i en sammanslagen resultat- och analysdel. Därefter har 

matrialet till viss del omarbetats efter en studentjuridiksk process.     

 

5. Teori   

5.1. Behovstrappan   

Den amerikanska psykologen Abraham Maslow (1908-1970) är en av de mest kända 

företrädarna för den humanistiska psykologin. På 1940-talet föreslog Maslow att de behov 

som motiverar oss kan rangordnas från lägre till högre och på så sätt bilda en behovshierarki, 

eller en så kallad behovstrappa. Teorin utgår från att ett behov högre upp i hierarkin inte kan 

lösas innan de lägre har blivit uppfyllda. Längst ner i hierarkin finns de grundläggande 

fysiologiska behoven, så som att vi behöver luft, vätska, mat, värme, sömn och sex. Om inte 

de behoven tillgodoses kan vi drabbas av sjukdomar, smärta, obehag och irritation, och därför 

strävar människan efter att så snabbt som möjligt tillfredsställa behoven och uppnå jämvikt. 

Så länge de fysiologiska behoven inte är tillfredsställda kontrollerar de människans tankar och 

beteende eftersom organismen primärt är inställ på överlevnad (Hwang m.fl., 

2007).  Därefter känner människan i allmänhet behov av säkerhet och trygghet. Där kan vi 

läsa in psykologiska behov som struktur, stabilitet, fred, skydd och trygghet. 

Trygghetsbehovet har mycket att göra med att skapa stabilitet. Hwnag (2007) skriver att när 

behoven av säkerhet och trygghet är fastställda, är vårt nästa behov att få känna 

grupptillhörighet och kärlek. Dessa behov är sociala behov, så som kärlek, vänskap, 

tillhörighet, förståelse och acceptans. Människan har ett stort behov av grupptillhörighet och 

av att få känna oss delaktiga, av kärlek och av att känna oss förstådda och behövda. 

Människan strävar efter att minimera känslor av ensamhet och alienering. Dessa tre trappsteg 

räknas som bristbehov, de två sista som utvecklingsbehov. Nästa steg är behov av erkännande 
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och självkänsla. Det är behov så som självrespekt, erkännande, bekräftelse och 

uppmärksamhet. Behoven kan delas in i två kategorier, den inre och yttre. Den inre 

självkänslan av att veta att man besitter kompetens, den yttre av erkännande, bekräftelse och 

uppmärksamhet. När dessa behov är uppfyllda kan personen uppleva sig självsäker och 

värdefull, men är behoven inte uppfyllda kan det i stället leda till minimerande känslor, så 

som värdelöshet, hjälplöshet och svaghet. Det sista steget är behovet av självförverkligandet.  

Självförverkligandet baseras på individens egna personliga drömmar och ambitioner i livet. 

Då självförverkligande har uppnåtts har man nått så långt man kan i sin 

personlighetsutveckling (Hwang m.fl., 2007). 

 

Beck-Friis m,fl. (2007) skriver att Maslows behovstrappa kan användas för att teoretiskt 

anknyta djur till behandlingsarbete. Ett djur kan spela en viktig roll när en människa ska 

försöka uppfylla behoven i behovshierarkin. De kroppsliga grundläggande behoven kan ett 

djur inte påverka, men ett djur kan hjälpa en människa med de psykiska och sociala behoven 

på många sätt.  För många människor kan djur innebära både trygghet, tillgivenhet, kärlek och 

gemenskap. De kan ge oss sin uppskattning och odelade glädje. De tillgodoser vårt behov av 

självförverkligande och självrespekt. Grunden till självrespekt byggs dels inom oss, men den 

stärks i positiva kontakter där man blir sedd och bekräftad och uppskattad för den man 

verkligen är, vilket brukare uppger sig bli av djur i olika sammanhang (Beck-Friis m.fl., 

2007). 

 

5.2. KASAM   

Livet kan vara fullt av påfrestningar. Människan möts av motgångar, krav, problem och 

konflikter. En del människor klarar av livets påfrestningar med hälsan i behåll, och de verkar 

till och med växa och utvecklas av det, medans andra har betydligt svårare att hantera livets 

upp och ner gångar. Aaron Antonasky (1987) menar att det som avgör hur vi handskas med 

livets påfrestningar är hur stark känsla av sammanhang, KASAM, vi har. KASAM utgörs av 

tre centrala komponenter. Dessa är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

    Begriplighet innebär i vilken utsträckning man upplever stimuli som förnuftmässigt 

gripbara, information som ordnad, sammanhängande, strukturerad och tydlig istället för 

kaotisk, oordnad, oväntad och oförklarlig. Människor som har en hög känsla av begriplighet 

förväntar sig inte att stimuli som hen kommer att möta i framtiden är förutsägbara, eller går att 

ordna och förklara. Hanterbarhet innebär i vilken utsträckning man upplever att resurser står 

till ens förfogande. Med resursernas hjälp upplever man att man kan möta stimuli som man 

drabbas av och möta de krav som ställs på en. Har man en hög känsla av hanterbarhet 

kommer man inte att känna sig som ett offer för omständigheter, eller tycka att livet behandlar 

en orättvist. Livet är fullt av olyckor, men när detta sker kommer man kunna ordna tillvaron 

igen och inte sörja för alltid. Meningsfullhet betraktar Antonovsky som begreppets 

motivationskomponent.  Det speglar vilken utsträckning man känner att livet har en 

känslomässig innebörd. Detta innebär att i alla fall en del av problemen och de krav som livet 

ställer en inför är värda att investera energi och engagemang i. Individen kan ”välkomna” 

bördor som man mycket hellre vore utan. Detta innebär inte att den individ som har ett högt 
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värde meningsfullhet blir glad vid påfrestningar, men det innebär att individen upplever dessa 

påfrestningar på så vid att hen inte drar sig för att konfronteras med utmaningen som de 

innebär. Hen är inställd på att finna en mening i situationen och anstränger sig till bästa för att 

komma igenom den (Antonasky, 1987).  

Människor med en hög känsla av sammanhang har större kapacitet att kunna fokusera och 

gripa tag i sina känslor vid en hotfull situation. Känslor som rädsla, ilska, sorg eller smärta ger 

en motivation till handling. Människor med en låg känsla av sammanhang upplever däremot 

känslor så som ångest, raseri, skam, förtvivlan eller övergivenhet. Känslorna paralyserar 

individens handlande och framkallar försvarsmekanismer istället för ett aktivt handlande. En 

individ med en hög känsla av sammanhang kan möta sina känslor på ett mycket mer effektivt 

och närvarande sätt än en individ med låg känsla av sammahang (Antonasky, 1987).   

 

Något som är återkommande i forskningen om djur i behandlingsarbete är effekten av 

meningsfullhet. Djuret gör uppgifter meningsfulla, det blir en riktig uppgift att rasta en hund 

istället för att ”bara gå ut och gå”. Både behandling med djur och daglig verksamhet med djur 

beskrivs ofta som meningsfullt, och upplevs som roliga. Meningsfull aktivet är avgörande för 

att åstadkomma kvarstående effekter för effektiv rehabilitering. Detta har används bland annat 

vid skolor där djur ingått i undervisningen. Djuret är en motivation till deltagandet i 

undervisningen (Håkanson m.fl., 2009).     

 

Enligt Beck-Friis m.fl. (2007) kan djuren vara en källa till att göra vår tillvaro begriplig, 

hanterbar och meningsfull. Vi känner att vi är viktiga för djuret och att vi är behövda av 

djuret, som anförtror sitt liv till oss. Djuret innebär att människan känner att hen betyder något 

för någon (meningsfullhet), att djuret ger kärlek (tydlig, villkorslös och begriplig) så att livet 

trots motgångar med hjälp av djuret kan bli hanterbart. Djurägaren känner sig viktig i djurets 

liv, samtidigt som hen får vårda hunden och uppleva glädje i att se djuret trivas (Beck-Friis 

m.fl., 2007). 

5.3. Socialitet  

Enligt Mead (1992) utvecklas människan genom sin socialitet. När vi föds finns inget 

jagmedvetande, utan det är något som vi utvecklar genom social interaktion. När vi föds kan 

vi inte skilja oss från omvärlden, men vi lär oss att göra det som en reaktion på olika stimuli. 

Ett spädbarn förstår inte vart gränser går hos sig själv och sin mor. Men efter ett tag börjar 

barnet förstå att modern och barnet är två olika. Vi upptäcker att det finns andra subjekt och 

objekt utöver oss själva, icke-jag (Mead, 1992). När vi svarar på olika sociala stimuli kallar 

Asplund (1987) det för social responsitivitet. Två personer som interagerar med varandra är 

socialt responsiva. De ena svarar på den andras handligar genom nya handlingar som är 

baserade på de tidigare. Asplund (1987) menar att vår social responsivitet är elementär, det 

vill säga att det kommer naturlig och grundläggande. Men den är inte oändlig, den kan 

ersättas av motsatsen; asocial responslöshet vilket innebär en obenägenhet att svara. De kan 

också yttras att vi pratar utan eftertanke eller utan att vi egentligen lyssnar. Vi säger ord, men 

lyssnar inte på vad som sägs. Asocial responslöshet kräver att vi har en faktiskt kontakt, 
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vilken inte fylls med innehåll. Att bry sig om samtalsämnet som en talar om är viktigt enligt 

Apslund (1987). Han menar på att det finns stor skillnad mellan asocial responsivitet och 

social responsivitet, vilket innebär att vi uppskattar ett samtal mycket mer ifall båda parter är 

socialt responsiva (Asplund 1987).  

 

Mead (1992) och Apslund (1987) utgår ifran att människan är en social varelse som 

eftersträvar sällskap. Asplund (1987) skriver att en förutsättning för språket är social 

responsitvitet. I språket ger vi gensvar till vår motpart. Men Asplund (1987) skriver också om 

drakflygare. En ordlös aktivitet där motparten inte är en människa. Genom linan som går upp 

till draken sänder drakflygaren stimuli och respons vilket medför att draken responderar på 

det drakflygaren gör och drakflygaren responderar i sin tur på stimuli från draken. Det uppstår 

ett responsorium mellan draken och drakflygaren. Drakflygning upplevs som en social 

aktivitet då det förvandlar en livlös sak av trä och papper till ettlevande väsen. Draken rycker 

i linan, den svarar.  

 

 ”Tillfredsställensen ligger i att jaget, i kraft av icke-jaget, blir synligt (Asplund, 1987, 

sid.39).  

 

Vi bekräftar vår egen existens genom den sociala responsiviteten. Asplund menar även att om 

du bara är en deltagare i en process som innefattar ett icke-jag så kan vi förnimma oss själva. 

Ju mer vi uppgår i någonting, desto mer existerar vi själva. Asocial responslöshet är motsaten 

och innebär isolering (Asplund, 1987).  

 

Buber (2013) skriver att i kontakten med de levande varelserna står vi på tröskeln till språket. 

De levande varlserna rör sig inför oss, men vi kan inte tala samma språk (Buber, 2013). 

Vidare skriver Buber att djuren ändå kan tala till oss, med till exempel ett ”framsträckande av 

huvudet”. Vi kan se de levande varlserana och vi möter alltid deras väsen. De signalerar annat 

än ord, de komminicerar via kroppsspårk och handlingar. Vidare skriver Mead att en relation 

är ömsesidighet, vilket ett djur också kan ge oss (Buber, 2013). Mead (1992) skriver: 

 

   “We can take the attitude of a chair as an invitation to sit down.”  (Mead, 1992, 

sid.279)     

 

Vi kan tillskriva vissa föremål eller varelser specifika ändamål. Som att en stol kan inbjuda 

oss till att sitta, kan en hund locka dig till att klappa den.  

 

Enligt både Mead (1992) och Asplund (1987) är vi människor i grunden benägna att omge oss 

av andra människor. Vi vill väl, och vi vill ingå i något större än oss själva. Men det är en 

komplex bild  när vi vill ingå i denna gemenskap, men ibland samtidigt tar avstånd ifrån den 

genom att skydda oss själva från lidande (Mead, 1992, Asplund, 1987).  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6. Resultat och analys 

6.1. Beskrivning av intervjupersoner   

Intervjupersonerna kommer att nämnas i texten som IP1-5, detta på grund av etiska skäl. För 

att få en överblick över vilka personer som intervjuats följer här en kort presentation av alla 

de intervjuade.     

 

IP1: Är en mångarbetande kvinna. Hon driver ett eget företag där hon arbetar som instruktör, 

och driver hundkurser. Hennes främsta arbete är som pedagog på ett djurnatursgymnasium. 

Hon har även fram tills nyligen arbetat som lärare på en Högskola. Ideellt arbetar hon även 

med att bistå med att hjälpa människor att använda sina hundar i deras egna personliga 

utveckling. Hon nyttjar relationen brukarna har med sina hundar för att kunna stärka brukaren 

psykiskt och fysiskt. Hon har en fil.kand. i pedagogik, och en fil.mag. i handkappvetenskap. 

Utöver den akademiska utbildningen har hon även andra utbildningar som är relaterade till 

djur då hon är utbildad inom olika tränings- och tävlingsområden med hund. 

IP2: Arbetar för Polisen i två kommuner i södra Sverige. Hennes utbildning är polisiär genom 

ledningscentralen. Hon arbetar främst på självmordcentralen. Hon har alltid haft hund och har 

gått med tre hundar i Svenska Terapihundskolan, varav den senaste hunden nu blivit godkänd 

att användas som terapihund av Polisen. Det är den första hunden som blivit godkänd till detta 

ändamål i Sverige. Då arbetet är i startgroparna är har hunden ännu inte fått bestämda 

arbetsuppgifter i den ena kommunen, men i den andra kommunen jobbar IP2 och hennes hund 

på barnutredargruppen. Syftet med hunden är att den ska avdramatisera mötet med 

myndigheten, och att barnen ska få en positiv avtraumatiserad upplevelse.     

 

IP3: Är en 25årig kvinna som under sin uppväxt lidit av svår ångest, självskadebeteende och 

ätstörningar, vilket har medfört att hon under två perioder i sitt liv har fått bo på HVB-hem. 

Det HVB-hem som hon spenderat mest tid på var utformat som en gård, där ungdomarna 

bodde och levde i gårdsmiljö med hästar, får, hundar och katter. Hon upplevde att det var 

djuren som gjorde att hon fasthöll sin behandling, inte personalen. Idag mår hon bra, och 

arbetar som socionom.       

 

IP4: Äger och arbetar på ett HVB-hem för tjejer i åldrarna 13-20 år. Tjejerna får förena sin 
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behandling med sitt hästintresse, då behandlingshemmet ligger på en stor gård med hästar. 

Tjejerna befinner sig i riskzonen till en ogynnsam utveckling och kommer ifrån hela Sverige. 

Behandlingshemmet arbetar med både utredning, behandling, utbildning och boende. IP4 

hade arbetat inom psykiatrin med behandling av ungdomar, och ville kombinera detta med sitt 

intresse för hästar och efter att hon arbetat på ett HVB-hem som gjorde just detta, startade hon 

år 2000 det hem som hon driver än idag.     

 

IP5: Äger och arbetar på ett utav de ledande företagen som utbildar terapihundar i Sverige. 

Hon är utbildad hundförare, tvproducent och barnskötare. Hon arbetar till största del av att 

driva sitt företag och undervisa nya hundförare och deras hundar. När hon själv arbetar som 

hundförare använder hon sig av hundar i arbete med barn och ungdomar, men också inom 

äldrevården. Hon brinner för att kunna, med hundens hjälp, få utveckla människors psykiska, 

fysiska och sociala behov. 

   

 

6.2. Hur används djur i behandlingsarbete? 

De personer som jag har intervjuat berättar om olika sätt djur används för att stödja och hjälpa 

människor. Intervjupersonerna arbetar inom olika områden, och använder djuren på olika sätt.  

 

IP1 berättar om att hon bland annat arbetar med en ung kvinna som har drabbats av två 

strokes. Den unga kvinnan äger en hund som IP1 och kvinnan arbetar med i kvinnans 

rehabilitering. Hunden används till att bygga upp kvinnans välmående, hennes 

självförtroende, och för att komma tillbaka in i samhället och sin yrkesroll. Kvinnan förlorade 

sitt jobb som lärare vid sin andra stroke och blev då väldigt deprimerad. Hunden har används 

för att få kvinnan tillbaka till sin yrkesroll, vilket är något kvinnan verkligen vill. Hon har fått 

godkännande att föreläsa på skolor om hur hunden hjälpt henne i hennes tillfrisknande. I det 

fallet menar IP1 att djuret har bidragit till kvinnan tillfrisknande både fysiskt, psykiskt och 

socialt. IP1 arbetar även med en autistisk flicka på sju år som har svårt att vistas i grupper, då 

hon upplever situationer i grupper som jobbiga och då blir utåtagerande. Föräldrarna till 

flickan kontaktade IP1 i förhoppning om att tillsammans kunna köpa en hund till flickan, både 

för att flickan inte skulle bli ensam då hon har svårt för relationer, men också för att försöka 

utveckla flickans förmåga till samspel. Enligt Kaiser & Spence (2004) stimulerar djur den 
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empatiska utvecklingen och minskar aggressivt beteende, vilket var syftet i arbetet med 

flickan. IP1 har även använt sig av djur när hon drev ett hunddagis där fem personer med 

intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar fick var sin dagishund att träna. 

Alla fem brukarna fick sätta en individuell målsättning, vilken formulerades av respektive 

deltagare utifrån vad de själva ville. Syftet med arbetet var att stärka de fem brukarnas 

personliga utveckling. 

 

IP2 använder hund i sitt arbete som polis. Hon arbetar tillsammans med hunden på 

barnutredargruppen, och använder den för att minska dramatiseringen och traumatiseringen 

som kan uppstå i mötet med myndigheten. Hunden finns för att barnen ska få en positiv 

minnesbild av upplevelsen, för att lugna ner barnen och sprida glädje. Huvudsyftet är att 

hunden ska användas med de barn som Polisen har svårt att få kontakt med, de barn som är 

rädda, arga eller ledsna. Hunden kan då fånga barnets intresse, och skapa nyfikenhet och 

glädje, och dämpa barnets stress. I enighet med vad Mead beskriver, så kan djuret inbjuda oss 

till att sätta oss ner och klappa det (Mead, 1992). IP2 säger: 

”Att dämpa stressen för ett uppjagat barn är jätteviktigt. Ett barn som är 

uppstressat och oroligt är inte direkt tillgängligt. Då kan hunden hjälpa oss att 

lugna ner barnet och få igång förhörsprocessen.” 

IP3 och IP4 beskriver hur djur används vid HVB-hem, hem för vård eller boende till barn och 

ungdomar som av olika skäl inte kan bo med sina familjer. Anledningen till att ungdomar 

hamnar på ett sådant hem är ofta att de av olika anledningar befinner sig i en ogynnsam 

utvecklig. I arbetet med att hjälpa ungdomarna till bättre välmående används djur. IP4 berättar 

att kognitiv beteendeterapi är ett viktigt inslag i behandlingen, där man fokuserar på samspelet 

mellan individen och omgivningen. Hästskötarutbildningen är då en stor del av 

behandlingsmetoden. Stallet, och hästarna, används som en terapeutisk miljö som ger 

möjlighet till möten, samtal, samvaro och kommunikation. Varje tjej får en egen häst som de 

tar hand om. Behandlingen ska bidra till att tjejen utvecklar sin förmåga till samspel, vilket 

sker i flera parallellprocesser. Många utav de tjejerna som är i ogynsam utveckling har lärt sig 

att lita på endast sig själva och låter inte någon annan komma nära. De skyddar sig själva 

genom att hålla andra borta då de har otaliga upplevelser av att bli svikna bakom sig. Enligt 

Mead (1992) och Asplund (1987) är det här något som går fort att lära sig, det är en 

försvarsreflex då vi försöker skydda oss själva ifrån det som har gjort oss något ont. Om vi 
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möts av asocial responslöshet lär vi oss att hantera världen med samma mynt. IP3 berättar 

vidare att det här bryter isolering, och att tjejerna lär sig samspela med både hästen och med 

personalen när de lyssnar på deras instruktioner om hur de bör hantera hästen. Dessa 

processer används i samtal och reflektioner. Detta ska leda till att tjejerna får större 

självkännedom och självförtroende. I arbetet med hästen ska tjejerna kunna arbeta med att 

återfå tilliten till sig själv, men också till sin omvärld.     

 

IP5 använder sig av hundar i arbete med barn och ungdomar, men också inom äldrevården. 

IP5 berättar om ett arbetsträningsprojekt, där hon arbetat med fyra unga vuxna med ADHD, 

ADD och aspergers syndrom. De hade alla varit arbetslösa i fem års tid. Arbetsträningen ägde 

rum på ett hunddagis. Hundarna användes som motivationshöjande, och för att hjälpa 

brukarna bygga upp sig själva igen. Brukarna fick träna på bland annat att passa tider och ta 

instruktioner. IP5 säger: 

”De kan så mycket egentligen, men de tror inte på det själva. De måste få bygga 

upp sitt självförtroende. Det jag gjorde var att jag skapade roliga, 

högmotiverande, nödvändiga uppgifter där de unga fick växa och känna att de 

kunde någonting.”  

IP5 använder sig också av hundar i arbete med förskolebarn. IP5 och hunden försöker genom 

lekar utveckla barnens förmågor till empati, respekt och ansvarskänsla. Lekarna med hunden 

som ska vara gruppstärkande och roliga.      

 

6.3. Djurens påverkan på mänskliga relationer i behandlingsarbete   

Alla de personer som jag har intervjuat har på flera olika sätt påvisat att djuren har en stor 

genomslagskraft när det kommer till att påverka relationerna mellan människor. Vid 

upprepade tillfällen under nästan alla intervjuer använder intervjupersonerna ord som att 

djuren ”länkar samman”, att djuren ”bygger broar”, att djuren bidrar till att människor ”blir 

sociala”, och att alla människor har en koppling till djur, oavsett om de är djurmänniskor eller 

inte. Alla av de fyra intervjuade personerna som arbetar med djur i behandlingsarbete uttalar 

sig om att djuren har gett dem en stor fördel i deras arbeten när det kommer till hur relationen 

byggs upp mellan dem själva och brukarna. 
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Vid frågan om hur IP1 anser att djuren kan vara till hjälp i hennes arbete svarar hon: ”Det 

största tycker jag är det att djur länkar samman människor. Intresset är oftast så genuint, så 

äkta. Djur är så sociala, och hjälper människor att vara det också”. I den dagliga verksamheten 

som hon arbetat med märkte hon stor skillnad i relationerna hon hade haft innan och efter 

projektet med hunddagiset drevs igenom. Hon fann sig mycket närmare brukarna och att deras 

relation hade helt nytt djup. Hon berättar: 

      ”I sitt arbete måste man ibland låtsas vara intresserad av vad den andra säger för  att                      

 verka trevlig, eller hur? Men när vi talade om hundarna och träningen så var det så

 genuint från oss båda att det uppstod en helt ny relation mellan oss.”     

 

IP1 påvisar här alltså att relationen mellan henne själv och brukaren fördjupas med hjälp av 

djuret. Detta är något som många forskningsresultat bekräftar. Bland annat skriver Håkansson 

m.fl. (2009) om att djuren gör människan till en flockmedlem och underlättar för människan 

att ingå i en social grupp av människor med liknande intressen. Det gemensamma intresset 

över djuren binder dem samman och ger dem någonting att samtala om. Det underlättar 

samspelet och ger de två människorna en social katalysator när det är svårt att inleda ett 

samtal (Håkanson m.fl., 2009). Detta speglar Asplunds teori om asocial responsivitet kontra 

social responsivitet. När vi bryr oss om samtalsämnen möts vi på ett djupare plan än om vi 

bara försöker vara trevliga (Asplund, 1987). IP1 beskriver också hur hon i sitt arbete som 

lärare många gånger stött på ungdomar som varit väldigt motsträviga till hennes lärarroll, och 

varit inåtböjda, tysta och blyga.  

 ”Jag har många gånger funderat på hur jag skulle gjort om hunden inte fanns 

 med, det är så svårt ibland! Hunden öppnar verkligen en väg in till de 

 ungdomarna, de hjälper mig skapa en relation med dem.”     

 

När jag frågar IP1 om hon tror att just djuret är speciellt för att kunna länkas med brukarna 

hon möter i sina arbeten så svarar hon: 

     ”Visst går det att ha andra gemensamma intressen. Ta cykling till exempel. Det är 

något som man fysiskt kan utföra tillsammans, eller prata om. Men det är svårt att väcka 

känslor på samma sätt som med ett djur. Att fråga någon när dess cykel betytt extra mycket 

för denna, ger nog inte riktigt samma svar som om när du frågar en person när dennes hund 

betytt extra mycket. När jag frågar en tonåring på skolan när deras hund betytt extra mycket 
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för dem blir de väldigt personliga. Jag har kunnat se eleverna på ett helt nytt sätt, kunnat 

förstå varför de uppträder som de gör, vad de haft för svårigheter.” 

Som Buber (2013) skriver så har vi en ömsesidig relation till våra djur. De ger oss närhet och 

trygghet (Hwang m.fl., 2007). De betyder någonting för oss. Djuren blir en länk till social 

responsivitet (Asplund, 1987), och öppnar upp för samtal. 

 

IP2 berättar om att hon har haft stor nytta av hur djur bygger broar mellan människor. I 

hennes arbete via självmordscentralen har hon upptäckt att det alltid går att börja prata om 

hundar med människorna som ringer. Hon berättar att även om det för henne är en helt 

främmande människa som hon talar med, fastän människan ofta är väldigt panikslagen, och 

även fast de bara har kontakt via telefon, så kan man komma någon nära. Återigen kan detta 

kopplas till social responsivitet (Apslund, 1987). 

 

      ”Vissa har egna hundar, då frågar jag om dem. Till och med de som är rädda för  

 hundar har något att säga om hundar. Då kan man fråga varför, kanske var det 

 någon incident som lett fram till rädslan.”      

 

I arbetet med barnen på barnutredargruppen har hon också märkt att hunden är en stor tillgång 

för att nå fram till rädda, arga eller ledsna barn. Hon säger att det många gånger är väldigt 

jobbigt för barnen att vara hos Polisen och berätta om saker som de har upplevt. Barnen 

verkar då ha lättare att finna trygghet hos en hund istället för en uniformerad polis. IP2 

uppfattar att då hunden är med så byggs en tillit upp mycket fortare än vad det hade gjort utan 

hundens närvaro. Forskning visar på att människor påverkas av djurkontakt så till den grad att 

vår stressnivå sjunker. Variabler så som lugn och minskad ångest är några av de fysiologiska 

effekterna. Följdreaktionerna av detta blir då att det lättare går att samtala med barnet 

(McNicholas m.fl., 2009, Höök, 2010).     

 

IP3 berättar om hur hon uppfattade sin vistelse på ett HVB-hem där djur fanns med i 

vardagen. Hon beskriver att hon hatade hemmet först, och inte alls ville vistas där. Till en 

början hade hon väldigt svårt för både personalen, och de andra ungdomarna som fanns på 

hemmet. Hon skapade inte någon relation till någon, förutom djuren. Hon berättar: 

       ”Jag rymde ett par gånger. Men så tänkte jag på hästen som jag brukade sköta om, och 
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 på hundarna som fanns där. Jag kände som att jag svek hästen när jag rymde, så jag 

 gick tillbaka.” 

Buber (2013) skriver om bandet vi får till djur. Det finns en ömsesidighet, det finns en 

relation. IP3 kände att hon svek denna ömsesidighet till hästen, och valde att gå tillbaka till 

behandlingen. Djuren blev alltså en motivation till att fullfölja behandlingen. Forskning (bl.a. 

Norling, 2002) visar på att detta är ett av de största effekterna av att låta djur ingå i 

behandlingsarbete. Efter en tid på hemmet berättar IP3 att relationerna till både personalen 

och till de andra ungdomarna förbättrades. IP3 berättar att hon aldrig riktigt gillade någon i 

personalen, men det var två personer som hon kom närmare. Det ena var en kvinna som 

spenderade mycket tid i stallet, precis som IP3. Den andra personen som IP3 utvecklade en 

relation till var ägaren av hemmet, en man som tillsammans med sin fru ägde och bodde på 

gården. IP3 beskriver honom som hård och brysk, men att han märkte hur mycket hon gillade 

att pyssla med hästarna, och tillät henne vara i stallet lite oftare än vad hon egentligen skulle 

få. IP3 tyckte även det var väldigt roligt att träna hundarna som fanns på gården, vilket 

mannen sa uppmuntrande saker om. Hon säger ”Jag tror han märkte att det var djuren som 

höll mig kvar, så han såg till att uppmuntra det.  Jag trodde han var jätteotrevlig först, men sen 

märkte jag att han var riktigt snäll.” Forskning  (Wilson & Turner, 1999, Håkanson m.fl., 

2009) påvisar att relationen mellan personal-brukare underlättas av att djuret är en så 

bidragande faktor till motivationen, då personalen inte behöver vara lika påtvingande. Djuret 

blir även som en länk som motiverar till förtroende mellan brukaren och personalen, bland 

annat genom att brukaren får se omvårdande sidor hos personalen, och att de båda får ett 

gemensamt intresse som binder dem samman (Asplund, 1987).  

 

När IP4 arbetade på ett annat HVB-hem än det hon idag driver, märkte hon tydligt hur djur 

kunde ha en stor påverkan på relationer. Hon arbetade på ett hem snarlikt det som hon nu 

driver, när hennes egen häst blev sjuk och hon fick tillåtelse att ha den på arbetsplatsen för att 

kunna vårda den bättre. Ungdomarna på hemmet hade fram till dess varit väldigt 

avståndstagande emot henne, men när de såg henne ta hand om hennes sjuka häst förändrades 

de emot henne. De blev intresserade och omhändertagande, både emot henne och hennes häst. 

IP4 beskriver det som att ”det var den tydligaste uppenbarelsen för mig att hästar verkligen 

kunde vara en bro mellan ungdomarna och mig som behandlare.” Hästen kunde hjälpa henne 

att närma sig ungdomarna så att hon lättare skulle kunna hjälpa dem. IP4 berättar att både på 
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det hemmet, och nu i det hem som hon driver själv, ser hon detta ske väldigt ofta. 

 

      ”Hästen fungerar som en brygga mellan behandlaren och ungdomen, den öppnar 

 dörrar. Tillsammans med hästen blir ungdomen mer mottaglig för förslag och 

 låser sig inte lika lätt som vid ett vanligt samtal.”      

 

Tilliten flickorna skapar med hästen är det mest bärande i början på behandlingen. Längre 

fram i behandlingen kan tilliten överföras på människorna. IP4 säger att flickorna tycker att 

det är roligt i stallet, och att stallet bli positivt laddat. Personalen och flickorna gör saker 

tillsammans, det blir som modellinlärning. När flickorna ser att personalen är duktiga med 

hästarna och tar hand om dem väl, byggs en tillit upp och det blir lättare för flickorna att 

lyssna på, och faktiskt lita på, vad personalen säger. Hästen används som en ingångsport i 

relationen mellan flickorna och personalen. Hästen blir genom sitt kravlösa mottagande 

mindre hotfull att komma nära än en människa. Att de sedan gemensamt tar hand om hästen 

gör att tilliten växer även till personalen. Håkanson m.fl. (2009) beskriver att brukarna kan se 

personalens behandlande av djuren som ett indikerande på hur omhändertagande och 

kärleksfull personalen är. 

När jag frågar IP5 om djuren hjälper henne att skapa relationer till sina brukare skrattar hon: 

”Hela tiden, det är ju det jag arbetar med! Det är absolut hunden som gör grovjobbet i mitt 

arbete, inte jag.” Vid sitt arbete på äldreboenden träffar IP5 många äldre som är inneslutna, 

som inte vill ha kontakt med någon och som inte svarar på tal.  

      ”Men när de får klappa hunden, så börjar de prata. Det är som om det händer

 något inom dem. De börjar prata med hunden, och med mig, ibland till och med

 vårdpersonalen.”     

 

IP5 menar att utan hunden skulle dessa personer varit väldigt svåra att få kontakt med. Enligt 

Mead (1992) kan vi människor tillskriva djur en inbjudande känsla. IP5 ser även detta 

beteende hos barn när hon arbetar i barngrupperna. Hon säger: ”När jag arbetar med barn som 

är blyga, då blir hunden absolut som en brygga mellan oss”. Hon berättar vidare om en flicka 

som hon arbetat med som var autistisk, som var väldigt innesluten och blyg, och att skapa en 

relation mellan henne och flickan tog lång tid. IP5 är helt säker på att det var hunden som var 

anledningen till att flickan tillslut vågade öppna sig och berätta vad hon tänkte på. Höök 
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(2010) och Norling (2009) skriver att människor som upplever umgänge med andra 

människor med obehag, nervositet eller osäkerhet kan ha stor hjälp av djuren i 

behandlingsarbete. Djuret gör att brukaren slipper befinna sig i centrum och tar bort press från 

brukaren som då lättare kan slappna av, vilket i sin tur leder till att en relation mellan 

brukaren och personalen lättare kan uppstå (Höök, 2010, Norling, 2009).  

6.4. Djurs påverkan på brukaren   

Det finns genomgående svar inom mina intervjuer där alla de intervjuade påpekar att djuren 

kan vara till stor hjälp vid människors tillfrisknande. Till stor del beskrivs djuren vara 

motivationshöjande, bidragande till ökad självkänsla, ökad självkännedom och glädje. Djuren 

beskrivs också vara en stor trygghet och chans till närhet.     

 

IP1 arbetar mycket med personlig utveckling. Hon anser att djur kan hjälpa brukarna med att 

utvecklas. Självförtroendet är något som hon sett växa mycket hos sina brukare i arbetet med 

djuren. När hon arbetade med brukarna på hunddagiset där de fick träna varsin hund, var det 

många av brukarna som frågade IP1 om hon inte tränat hundarna utan dem. De trodde inte 

själva på att de kunde ha nått sådana framsteg med hunden på egen hand. Höök (2010) skriver 

att djuren kan hjälpa oss stärka vår självkänsla då vi kan följa utvecklingen av hunden och oss 

själva och se framsteg vi gjort. Hunden och människan stärkte sina band i samband med 

träningen, de utvecklades både för sig och tillsammans IP1 tror att om brukaren får hjälpa 

någon annan att komma framåt i livet eller att utveckla sig, så utvecklar brukaren även sig 

själv. Lindell & Ek (2010) skriver att djuren bidrar till att vi känner oss motiverade och 

tillskriver aktiviteter meningsfullhet, vilket gör att behandlingen går lättare, bättre och med 

mer följsamhet ifrån brukaren.     

 

Inom äldrevården ser IP1 att djuren kan vara så betydelsefullt att de är livsuppehållande. De 

äldre kanske inte har så mycket vänner eller familj kvar, deras maka/make kanske är 

bortgången. Att då hamna på ett hem där djur inte är tillåtet kan vara mycket förödande för 

den äldre. Enligt Mead (1992) är människan en social varlse som eftersträvar sällskap. IP1 

menar att hon och hennes hundar inte alls kan ersätta någon relation den äldre har haft, men 

hon hoppas på att hon kan underlätta och skänka glädje, om så för en kort stund några gånger 

i veckan. 

  ”Det kanske är det enda som håller en vid liv. Det känns som att man tar bort djuret 
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 ifrån de människorna när de behöver djuret som mest. Det känns inte rätt.”  

 

Därför anser IP1 att det är av stor vikt att dessa personer ändå kan få träffa djur ibland, för att 

upprätthålla livslust. Forskning ger stöd åt IP1‟s tes. Beck-Friis m.fl.(2007) skriver att för 

äldre personer kan djuren vara en källa till livslust, meningsfullhet, trygghet, glädje, närhet 

och kärlek. Många utav dessa komponenter kan även ses i Maslows behovstrappa som 

nödvändiga för att vi ska kunna upprätthålla ett bra välbefinnande.  Djuren kan hjälpa oss att 

må bättre då de kan ge oss psykiska och sociala behov uppfyllda så att vi kan klättra på 

behovstrappan (Hwang m.fl., 2007).  För de flesta äldre finns många tankar om döden och 

ångest inför framtiden. Djuren kan hålla den äldre i nuet, genom att den äldre får sysslor att 

utföra genom skötseln av djuret (Beck-Friis m.fl., 2007). 

IP2 har sett hur djuren kan hjälpa brukaren bland annat genom att hjälpa människor i svåra 

situationer att knyta band till varandra. IP2 kom i kontakt med en familj där en tjej varit 

placerad via LVU (lagen om vård av unga).  När tjejen skulle flytta hem igen fanns ingen 

relation mellan tjejen och hennes mamma. De hade väldigt dålig kontakt, och kontakten de 

väl hade var ansträngd och jobbig. När flickan skulle flytta hem igen fick de låna en av IP2‟s 

hundar, den hund som nu arbetar med henne för Polisen. ”De hjälptes åt att sköta om henne 

och fick något att knyta band över. Hon länkade samma dem på något vis, det var jätteroligt 

att se!” Sen dess har familjen lånat hunden många gånger, och passat den när IP2 behöver 

hundvakt. Forskning visar att brukarna kan ha stor användning av djur i just de syften som 

IP2 beskriver. Djur kan binda samman människor, kan vara en källa till närhet och gemenskap 

(Norling, 2002, Höök, 2010, Beck-Friis m.fl., 2007).     

 

Inom arbetet via barnutredargruppen hjälper hunden barnen genom att ge dem trygghet, 

närhet, avstressning och glädje. IP2 berättar om då hunden medverkat vid ett förhör av en ung 

flicka, efter förhöret fick flickan leka med hunden. Flickan uppträdde nästan som om förhöret 

inte ägt rum, och vara bara lycklig över att få leka med hunden. Efteråt hade flickan bara 

pratat om hunden och hur glad den hade gjort henne, inte något om det jobbiga förhöret. 

     

För IP3 var djuren många gånger en motivation till att fullfölja sin behandling. Hon berättar 

att hon inte tror att hon hade fullföljt sin behandling om det inte var för djuren.      

 ”Just att få vara nära djuren gav mig verkligen nåt… Trygghet, stöd. En värmande 
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 känsla. Som att hästen behövde mig, och jag behövde den. Tröst. Det var också kul att 

 få utvecklas med hästen, lära sig rida bättre och så. Men störst var nog att den gav mig 

 tröst. Alltid, villkorslöst.”    

Asplund (1987) skriver att det när vi speglar oss i någon annan som vi ser oss själva. Vi får 

tillfredsställelse av att se oss själva genom ett icke-jag, då jaget blir synligt. Mead (1992) 

skriver också att ju mer vi uppgår i någonting, ju mer existerar vi. IP3 existerade genom att 

finnas med hästen. Buber (2013) skriver också just att ömsesidigheten är en viktig komponent 

i relationen med djuret.  

 

IP3 beskriver också hur hon alltid önskat sig egna djur, men att hon inte fått ha något för sin 

mamma. Så att få ta hand om djur i sin behandling var för henne något mycket glädjefyllt. 

      ”Det var så himla mysigt att få rykta den och ta hand om den. Eller bara sitta inne hos 

 den när man mådde skit. Den gav sån tröst… Det liksom kändes som att den förstod. 

 Han kom och buffade på mig ibland när jag grät, som om han ville trösta mig… Han 

 gjorde mig alltid lugn”.      

 

Om man ser till Antonovskys Känsla Av Sammanhang (KASAM), kan djuret göra vår tillvaro 

begripligt, hanterbart och meningsfullt. Djuret tillskriver oss en känsla av att vi betyder något 

för djuret, att djuret ger kärlek och gör att vi kan känna oss viktiga och att vi är bundna till ett 

sammanhang där vi behövs (Antonovsky, 1987). IP3 berättar om hur djuren påverkat henne: 

        ”Djuren gav mig lite självkänsla tillbaka. Det känns som att de var med och

 byggde upp mig. Att jag var värd någonting, att jag gjorde något bra, att jag dög. Att 

 jag kunde ta hand om dem, och att de litade på mig.”      

 

Hon berättar även att hon idag fortfarande har ett stort intresse för djur. Hon har en hund och 

är medryttare på en häst. Håkanson m.fl. (2010) skriver att djur i terapisituationer ofta leder 

till en livsstilspåverkan, och att det inte är ovanligt att den som har deltagit i t.ex. ridterapi 

övergår till fritidsridning. IP3 beskriver ridning och hennes hund som världens bästa terapi. 

IP3 värdesätter mycket att få närheten av sin hund när hon haft en tung dag, eller hur glad 

hennes hund blir när hon kommer hem från arbetet: ”Det värmer mitt hjärta så mycket att hon 

blir så glad av att se mig när jag kommer hem!” Beck-Friis m.fl. (2007) visar att djur är lojala 

långt utöver vad de flesta människor är, speciellt i utsatta situationer. Djuren har också en 
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förmåga att vidhålla en entusiasm, år efter år, som i mänskliga relationer oftast bara finns till 

en början. Djuren är alltid beredda att ge av sig själva och ge människan uppmärksamhet, 

tillgivenhet och kärlek (Beck-Friis m.fl., 2007).     

 

IP4 beskriver att huvudsyftet med att ha hästarna som en del av behandlingen är just att hjälpa 

brukaren i sitt tillfrisknande. Hon berättar att tjejerna lär sig förbättra sin självkännedom, sin 

förmåga till samspel, sitt självförtroende, och sin förmåga av att bättre kunna avgöra vad som 

är bra och dåligt för de själva. 

       ”En häst är stor och kan upplevas som farlig, att tjejerna kan känna att de har 

 kontroll över det stora djuret gör att de växer och kan känna att de faktiskt kan 

 kontrollera andra delar av sina liv också.”      

 

IP4 säger att det är av stor betydelse att hästen kan erbjuda tjejen att komma någon nära, att 

hon känner att hästen är kravlös och att någon tycker om henne och inte får därifrån även om 

hon gör någonting fel.  IP4 menar alltså att hästen hjälper tjejerna övervinna denna 

försvarsmekanism. Hon menar också att det i det dagliga arbetet med hästarna går att se att 

tjejerna utvecklas och växer. Många utav situationerna med hästen går att samtala om och 

vinkla till att få tjejerna att reflektera över sig själva. Hon tar ett exempel: ”Man samtalar om 

att man inte kan hoppa hästen högre eller svårare än vad man tränat för, vilket kan överföras i 

livet då man måste ta ett steg i taget och bygga upp sina färdigheter.” Höök (2010) skriver 

mycket kring om hur djuren kan vara ett sätt för brukaren att reflektera, avspegla och förstå 

sig själv. Brukaren kan relatera till djuret och tillskriva de egenskaper som egentligen är 

projektioner av dem själva, deras egna tankar och känslor (Höök, 2010). IP4 berättar också att 

det är av stor vikt att flickan lär sig ta ansvar och får känna sig viktig och behövd, vilket hon 

gör när hästen svarar på flickans omhändertagande. Hästen uppmuntrar även tjejerna till att 

inte ge upp utan försöka igen när något går fel. Tjejerna lär sig att man får fler chanser, att det 

inte är kört. Att det är bättre att stanna och lösa problemen istället för att fly. Viljan att ta hand 

om hästen är större än viljan att ge upp.  IP4 säger: 

      ”Att vara omtyckt och att tycka om är viktiga känslor för positiv utveckling.

 Många utav tjejerna som bott här på gården har vittnat om att de kände stora

 känslor för sin häst, men även att de kände att hästen besvarade de känslorna.”  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 IP5 påpekade också att det var viktigt att höja brukarnas självförtroende för att kunna 

utveckla brukarna. När en brukare gått en längre tid och inte lyckats ta sig in på 

arbetsmarkanden kan de lätt uppfatta sig själva som att de inte duger till. IP5 menade att 

brukarna självklart kunde saker hela tiden, men att hon och hundarna tillsammans kunde visa 

brukarna detta. Det var viktigt att brukarna fick växa och få en upplevelse av att de kunde 

bidra med saker. Enligt Antonasky (1987) är det viktigt att ha meningsfulla uppgifter att göra 

och något som motiverar oss. Håkanson m.fl. (2010) skriver också att det är viktigt med 

meningsfullhet och att ha verkliga arbetsuppgifter. Meningsfullhet är avgörande för att 

åstadkomma kvarstående effekter. IP5 beskriver hur hon tog vardagliga saker som brukaren 

behövde öva på, och satte dem i samband med hundarna för att få brukaren motiverad till att 

utföra uppgifterna.  

IP5 berättade även om när hon och hennes hund medverkat på en friluftsdag för unga tjejer. I 

arbetet med barn i grupper anser IP5 att det viktigaste som djuret kan ge barnen är att 

sammanhållningen mellan barnen blir bättre. De lär sig att samspela bättre, att respektera 

varandra och visa empati. Det handlar dels om praktiska färdigheter som att lära sig sätta 

gränser, men också om att öppna upp sig för social relationer till människor.    

 

 

7. Diskussion   

Med utgång i den tidigare forskningen och de resultat jag fått fram i studien kan jag 

konstatera att det verkar finnas en god orsak till att låta djur medverka i behandlingen av 

människor. Jag har valt att intervjua fem människor med lång erfarenhet, men jag är medveten 

om begränsningarna i mitt material då det inte finns tidigare forskning som är direkt 

applicerbar på just mitt område. Jag är medveten om att även mina IP:s information är 

mellanhandsinformation, då de inte varit brukare själva. Men jag litar på de intervjuades 

erfarenheter. Deras observationer överensstämmer med varandra, och därför kan jag se något 

som är intressant. Brukarna kan påvisa att med djuren i behandlingen följer en rad positiva 

och underlättande effekter så som att ge oss samhörighet, att öka tilliten mellan personal och 

brukare, och att förbättra och förstärka våran sociala responsivitet.      

 

Det min studie kommit fram till är att visa hur en grupp professionella använder sig av djur i 
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behandling och jag har kunnat redovisa deras erfarenheter. Genom mina intervjuer har jag fått 

studera flertalet olika behandlingsområden där djur kan medverka. Det finns en uppsjö olika 

arbetssätt där det går att använda sig av djur i behandlingsarbete. De kan bland annat 

användas för att för att ge ensamma människor en gemenskap och närhet, att ge äldre 

människor en meningsfullhet, att ge barn en chans till att utveckla sin empatiska förmåga och 

kontrollera sin aggressivitet, att motivera handikappade till att utveckla sina förmågor och 

stärka deras tro på att de kan bidra till något på en arbetsplats, för att få psykiskt sjuka 

ungdomar till ett friskare liv, för att hjälpa barn att finna trygghet i traumatiska situationer och 

mycket mer.      

 

Djur beskrivs kunna ha en stor betydelse för hur de intervjuade möjliggör relationen mellan 

personal och brukare. Det är svårt att sätta fingret på vad exakt som gör att just djur är bra att 

använda sig av i behandlingsarbete när det kommer till relationen mellan personal och 

brukare. Det uppenbara är att djuret fungerar som en social katalysator när de två olika 

individerna kan dela ett intresse. De kan samtala om något som de båda är intresserade av, 

och de kan diskutera vad djuret gör och hur det reagerar. De kan också ställa djuret i relation 

till dem själva. Det finns dock olika faktorer som människor kan knytas samman vid, varav 

djur bara är en av många. I en av intervjuerna jag genomfört sa IP1 att hon trodde att det går 

att komma närmare brukaren med hjälp av djur än med andra intressen. Hon uppfattade djuret 

som en genväg till brukarens känslor. Det verkar finnas ett extra djup när det kommer till 

djurens förmåga att väcka känslor i oss. En cykel (eller ett annat materiellt föremål) kan också 

väcka känslor, men skillnaden med djur är just att det finns en bakomliggande ömsesidig 

relation mellan djuret och brukaren. Djuret är en levande varelse som reagerar på människans 

beteende. Djurets reaktioner går att samtala om och reflektera över, vilket ger ytligare en 

aspekt som skiljer den från ett materiellt föremål. Detta kan kopplas till Buber (2013) som 

menar på att levande varelser talar till oss även om de inte talar vårt språk. Vi talar med dom 

med hjälp av ömsesidighet (Buber, 2013). En annan faktor som jag fått fram genom 

intervjuerna verkar vara det att många människor har en relation till djur, till skillnad från 

andra intressen som är smalare och inte delas av lika många människor. Att bry sig om 

samtalsämnet som en talar om är viktigt enligt Apslund (1987). Han menar på att det finns 

stor skillnad mellan asocial responsivitet och social responsivitet, vilket innebär att vi 

uppskattar ett samtal mycket mer ifall båda parter är socialt responsiva (Asplund, 1987).     

 



29 

 

En annan aspekt som djuren beskrivs kunna påverka är hur stor tillit brukaren har för 

personalen. Enligt både tidigare forskning och utifrån de personer jag har interjuvat finns en 

koppling mellan att när brukaren ser att personalen är duktig, kärleksfull och 

omhändertagande emot djuren så växer en tillit fram. Brukaren börjar lita på att personalen 

kan ta hand om, eller hjälpa, även brukaren så som denne tar om hand eller hjälper djuret. Då 

tillit är en stor grundsten i relation så tror jag att den här aspekten kan vara väldigt viktig och 

intressant del av hur djuren används i behandlingsarbetet som man skulle kunna undersöka 

närmare.      

 

Enligt resultaten som framkommit under intervjuerna verkar djur kunna bidra till att förbättra 

människors liv i olika sammanhang på olika sätt. Både intervjupersonerna och den tidigare 

forskningen påvisar förbättrade både fysiska, psykiska och sociala effekter på brukarna. 

Djuret påverkar människor både med direkta och indirekta effekter. Jag tycker det är 

intressant att reflektera över hur djur kan påverka oss så starkt fysiskt att vi kan lugna oss vid 

panik, känns oss mindre stressade och få lägre puls och att sedan följdeffekterna (de indirekta 

effekterna) påverkar oss så pass att vår responsivitet förbättras och vi lättare kan 

kommunicera och förstå varandra. Människor som av något avseende befinner sig i en 

ställning där de mår dåligt och är i behov av hjälp kan uppleva sig som utsatta och ha en höjd 

känsla av stress. När vårt stressreducerande system är aktiverat och vår stress avtar så 

stimuleras social interaktion, relationsförmåga, omvårdande beteende, inlärning och 

utveckling av tillit (Uvnäs & Moberg, 2005).  Om då djur kan hjälpa brukarna med att lugna 

deras stresskänslor och därmed förbättra deras sociala och psykiska förmågor så förbättras 

och underlättas behandlingssituationen.      

 

Det som framkom i resultaten är också att djuren kan vara en starkt drivande 

motivationsfaktor för brukarna. Djuren har gjort att brukarna fullföljt sina behandlingar och 

fått dem motiverade att stanna även när det känns svårt eller jobbigt. Detta är absolut en 

viktigt komponent i relationen mellan brukare och personal, då det är mycket lättare för 

personalen att arbeta med en brukare som är motiverad. Personalen slipper då att vara den 

pådrivande faktorn i behandligen, och kan istället utvecka en postivit relation till brukaren. 

Djur betyder dock olika saker för olika människor. Brukarens inställning påverkar såklart ifall 

djuren är en bra komponent i behandlingen. Jag tror att djuren spelar en stor roll som 

motivationshöjande, men bara om brukaren själv anser sig få ut något av det, så som att 
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brukaren är genuint intresserad av djuret, eller om djuret kan fungera som en möjliggörare att 

nå till ett visst mål som brukaren vill uppnå. Det som är bra med just användningen av djur i 

det här fallet, är nog att många människor har ett genuint intresse för dem.      

 

När människor möter motgångar i livet krävs det att vi har olika former av resurser för att 

kunna hantera dem. Att vi har en känsla av tillhörighet och att vi betyder något för någon är 

viktig när något svårt drabbar oss (Antonasky, 1987). Djuren kan bidra till att underlätta för 

brukarna när det uppkommer svårigheter, då djuren bland annat kan ge samhörighet, kärlek 

och närhet. Enligt den nationella kartläggningsstudie av djur i sjukvårdens regi som gjorts 

2010 får djuren brukarna att känna sig behövda och bekräftade (Lindell & Ek, 2010). 

Meningsfullhet har framkommit vara en viktig komponent i behandlingsarbetena. Att 

brukarna känner att det finns någon mening med behandlingen och de uppgifter som de utför. 

Djuren kan även hjälpa till i detta avseende, då brukaren kan se ett annat djup i uppgiften än 

att bara utföra den. Människan kan finna en nytta i uppgifterna i arbetet med djuren.     

 

Min studie har varit otroligt givande och rolig att genomföra. Dock finns det inte mycket 

forskning gjort på hur djur kan ha en socialpsykologisk relevans i behandlingsarbetet med 

människor, även fast det finns väldigt många studier och böcker om hur både personal och 

brukare anser att djur underlättar arbetet. Därför har det varit lite svårt att knyta an till 

relevanta teorier. Jag anser ändå genom de resultat som framkommit i min studie att det 

verkar finnas en meningsfullhet i att använda sig av djur som en resurs i behandlingsarbete. 

Under mina intervjuer har det för mig blivit uppenbart att något sker i banden till andra 

människor när djuren kommer in i bilden. Djuren har en påverkan på vår gemenskap och hur 

vi socialiserar. Alla de personer jag har intervjuat har klart och tydligt påvisat att det finns en 

socialpsykologisk aspekt där djuret underlättar för brukaren och personalen att kunna skapa 

en relation då de underlättar den sociala interaktionen dem emellan. Den sociala 

responsiviteten ökar och bidrar till att relationer lättare kan förstärkas och förbättras. 
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BILAGA 1   

Intervjufrågor till brukare som varit i kontakt med djur i behandlingsarbete;   

 

1. Kan du berätta om dig själv, om vem du är och hur det kommer sig att du har bott på 

ett HVB-hem? 

2. Kan du berätta om din familj? 

3. Kan du berätta om hur du upplevde att bo på HVB-hemmet? 

4. Hur var dina relationer till personalen på HVB-hemmet? 

5. Vilka djur fanns på hemmet? Vad var din relation till dem (både när du kom till 

hemmet, men också när du lämnade det)? 

6. Påverkade djuren din upplevelse av boendet/personalen? Hur?  

7. Tror du nu i efterhand att djurens medverkan i din tid som boende på hemmet har 

påverkat dig? På vilket sätt?     

  Intervjufrågor till de som arbetar med djur i behandlingsarbete   
Personligt; 

1. Kan du berätta om dig själv, vem du är och hur det kommer sig att du arbetar 

med det du gör? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Vad är din personliga relation till djur? 

4. Hur länge har du arbetat med djur i behandlingsarbete?     

Arbetet; 

5. Vad använder du dig av för djur? 

6. Hur går behandlingen med djuren till? 

7. Hur anser du att djuren kan vara till hjälp i ditt arbete? 

8. Hur tror du att klienterna upplever djurens närvaro i ditt arbete med klienten? 

(Socialt, fysiskt och psykiskt?) 

9. Upplever du att djuren kan hjälpa klienten att återuppbygga sig själva? På 

vilket sätt? 

10. Har du upplevt att djuren hjälpt dig att skapa en relation till dina klienter? På 

vilket sätt? 


