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Sammanfattning 

Syftet med studien var att ta del av och tolka åtta barns upplevelser av att leva med djur i hemmet för 

att genom detta öka förståelsen för barns upplevelse av att dela hem med djur. Insamlingsmetoden var 

semistrukturerade intervjuer och analysmetoden var tolkande fenomenologisk analys. Resultatet visar 

att barnens upplevelser av att leva med sällskapsdjur är komplexa, mångfacetterade och fulla av 

nyanser där både positiva och negativa aspekter finns representerade. Resultatet visar också en stor 

kompetens hos barnen när de handskas med och förhåller sig till att dela hem med djuren, vilket kan 

innebära både gos, lek och glädje men också rädsla för att bli bitna/rivna och att oroa sig för eller sörja 

ett djur. Resultatet visar även att barnens upplevelse av delaktighet i skötseln av djuren varierar, likaså 

varierar barnens resonemang kring huruvida djuren är familjemedlemmar eller inte. Den övergripande 

slutsatsen av studien blir att vi behöver få större kunskap om hur barn upplever att dela hem med djur 

då det är en situation som många barn delar men där mer forskning behövs som utgår från barnens 

perspektiv och fokuserar på upplevelsen i sig och inte på kausala samband och/eller vilka effekter 

djuret har på barnet.  

Nyckelord 
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fyrbenta medlemmarna, för att ni för en stund släppte in mig i era hem och liv! 
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Inledning 

Jag började rida när jag var fyra år. På Skansen, en djurpark i Stockholm som hade ponnyridning på 

helgerna. Vi barn, med tillhörande mer eller mindre roade föräldrar, stod i en lång kö och väntade, fick 

rida ett varv och ställde oss sen längst bak i kön igen. Om vi hade råd att rida ett varv till vill säga. 

Själv minns jag ingenting av detta men mamma och pappa har berättat att jag ville hänga där med 

ponnysarna så mycket det bara gick. En gång blev jag biten i magen av en mindre glad ponny som 

stod uppbunden i stallgången, jag minns ingenting av det heller, men tydligen satte det inga större spår 

för helgen därpå var jag tillbaka igen. Tror jag var runt fem sex när jag började på ridskola och tiden 

på Skansen byttes mot tid i stallet. Jag konsumerade också en oändlig mängd böcker om djur (först 

bilderböcker, därefter kärleksnoveller i djurmiljö) och hade ett större antal hästplanscher på väggarna 

(innan de byttes ut mot Jim Morrison från rockgruppen The Doors) och ett obestämt antal nallar och 

djur av andra former i sängen (som ersattes med kuddar med motiv på stora sminkade gråtande ögon, 

ofta i formen av ett hjärta). Utöver hästar har jag vuxit upp med katter och i tonåren även hundar. Vi 

hade också undulater som vi mot bättre vetande vingklippte hemma och en av mina systrar hade 

ormar. Ormar i plural, för om jag minns rätt fick vår katt tag på den första och vi fick köpa en ny. 

Hamstrar hade vi också. Okastrerade. Slutet på den historien vill jag inte ens berätta. Jag är inte på 

något sätt ensam eller unik i den här situationen, de flesta barn omges på många olika sätt av djur – i 

litteratur, som gosedjur, som sällskapsdjur, på djurparker, i djuraffärer, på gångvägen, trottoaren eller i 

skogen. Numera börjar djur även dyka upp i barns liv i skolan och på bibliotek som läshundar (Garp, 

2015), inom sjukvården (Sveriges Radio, 2015) eller för att träna den empatiska förmågan (Angantyr 

& Eklund, 2009; Arbour, Signal & Taylor, 2009), för att nämna några exempel. Vissa djur blir också 

mat till barn medan andra ligger i deras sängar och blir kliade på magen. Man kan tycka vad man vill 

om detta, men att djur finns närvarande i barns liv på en mängd olika sätt är ett faktum. Men området 

är stort, djur i barns omgivning kan innebära allt från karaktärer i böcker och filmer via djurparker till 

familjens labrador eller sköldpaddan hos farmor. Den här uppsatsen begränsar barns omgivning till 

hemmet och fokuserar därmed på barn och de djur vi brukar kalla husdjur eller sällskapsdjur, i det 

följande även kallat familjens djur. 

2012 genomförde Statistiska centralbyrån en undersökning på uppdrag av bland annat Agria 

Djurförsäkring och Jordbruksverket som visade att det finns katt i 19,9% av alla hushåll med barn, 

hund i 15,5% av alla hushåll med barn och övriga sällskapsdjur i 6,9% av hushållen i Sverige, utan 

specifikation för i hur många av dessa hushåll det även bor barn. Att leva med ett djur i familjen är 

med andra ord en upplevelse många av Sveriges barn delar. För mig är det därför självklart att barns 

röster med auktoritet måste få ta plats och berätta om sina upplevelser av att dela sitt hem med djur så 

att kunskapen om denna stora del av barns vardagliga sociala liv ökar. Och som Morrow (1998) 

konstaterar i sin studie om barns perspektiv på sina relationer till djur är barns sociala liv och 

relationer värda att studera för sin egen skull. Med den utgångspunkten finns ingen lämpligare källa 

till kunskap än barnet självt, för som Tipper (2011) diskuterar kanske barns upplevelse av relationen 

till sina djur inte nödvändigtvis stämmer överens med den vuxna världens upplevelse. Ofta förutsätter 

vuxenvärlden ganska generaliserande att barn tycker om djur, att barn vill ha djur och att djur är bra 

för barn. En sökning på Google på orden ”barn och djur” ger dessa rubriker som första fem träffar: 

Djur får oss att må bra (Orre, 2013), 10 skäl till varför barn bör ha husdjur (Sandecki, 2015), Det är 
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viktigt att låta barn växa upp med djur (Asker, 2014), Ett djur stärker ditt barns självkänsla (Persson, 

2013) och Alla roliga aktiviteter i Stockholm med djur (Barn i stan, 2017). Av Topplistan en utvald 

vecka för barn i åldern tre till sex år var plats tre, fyra och fem böcker om djur eller fantasidjur 

(Bokus.com, 2017). Plats sex och sju också för övrigt. En sökning på leksaker för barn visar att av åtta 

Favoriter på leksakshyllan är fem djur eller fantasidjur av olika slag (Stor&Liten, 2017). Och med 

handen på hjärtat, hur många av er som läser utbrister inte i ett ”Men åh, det måste väl vara 

jätteroligt!?” eller liknande när ett barn berättar att hen har en kattunge hemma? Innan barnet hunnit ge 

sin egen syn på det?  

Det behövs ökad kunskap om barns upplevelse av att dela hem med djur av flera anledningar men jag 

identifierar två extra viktiga – dels därför att det är en del av barnets vardagliga sociala nu vilket har 

ett kunskapsvärde i sig, dels därför att familjens djur ofta är osynliggjorda i situationer som omfattar 

den övriga familjen och vi vet för lite om hur barn kan uppleva det.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att ta del av och tolka åtta barns upplevelser av att leva med djur i hemmet för 

att genom detta öka förståelsen för barns upplevelse av att dela hem med djur. 

För att nå syftet behövde jag breda öppna forskningsfrågor som lämnade utrymme för barnen att 

påverka vad de ville prata om men samtidigt ringade in det jag önskade få kunskap om. Frågorna 

nedan är valda för att täcka olika upplevelseaspekter och är studiens fyra forskningsfrågor: 

 Hur fördelas hemmets utrymmen mellan barnet och djuret? 

 Hur beskriver barnet djurets position i familjen? 

 Vad tar barnet ansvar för hemma vad gäller djuret? 

 Vad fokuserar barnet på i relationen mellan barnet och djuret? 

Tidigare forskning 

Forskningsfältet människa-djur är brett, både vad gäller fokusområden och discipliner. Forskningen 

kan till exempel ta avstamp i psykologi och studera sorgeprocesser vid sällskapsdjurs död, i 

biologi/medicin och studera allergier eller vilka hormoner som frisätts i kroppen när människa och 

djur är nära varandra eller i pedagogik och studera hur djur kan användas i skolarbete för att öka 

elevers inlärningsförmåga eller lust/mod att läsa högt. Human-animal studies (HAS), på svenska 

antrozoologi, är ett tvärvetenskapligt område som studerar interagerande mellan människa och djur ur 

många olika perspektiv, också kallat human-animal interaction (HAI), men det går även att beskriva 

delar av forskningsområdet utifrån olika praktiker, till exempel animal-assisted therapy (AAT), 

humane education programs (HEP) eller animal assisted activity (AAA). Jag har valt att nedan ge en 

översiktbild över forskningsområdet människa-djur, med huvudfokus på barn-djur, men jag har ingen 

ambition att kunna täcka in alla delar av området. Den rubrikindelning jag gjort separerar 

forskningsområdet på ett ibland orättvist sätt, som jag försökt visa ovan korsar många av områdena 

och disciplinerna varandra vilket kan osynliggöras av för skarpa gränser, men någon uppdelning måste 

göras och detta är den jag valt. Viktigt att nämna är att uppsatsen utgår från konceptet att djur, till 

exempel, kan vara sällskap, bo inne tillsammans med människan, få benet gipsat vid benbrott, gå till 

https://www.barnistan.se/djur
http://www.bokus.com/topplistor/barnbocker-3-6-ar
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tandläkaren eller få mat som kostar mer än människans. Det finns naturligtvis andra sätt att förhålla sig 

till djur men det är inget denna uppsats fokuserar på och det präglar även forskningsöversikten. 

Jag har kartlagt forskningsområdet dels genom att söka i databaserna EBSCO Discovery Service, 

ProQuest Social Sciences, DiVA, Artikelsök och Libris, dels genom att utgå från referenslistor i 

centrala artiklar. Jag har också till viss del sökt direkt i tidskrifter som framkommit vara centrala, 

framför allt Anthrozoös. De sökord jag använt är i olika konstellationer children, pet, companion 

animals, family, human-animal-bond, feelings, interviews, phenomenology och deras svenska 

motsvarigheter.  

Forskning inom vård och socialt arbete 

Ett fokus som ofta är gemensamt inom forskningsområdet människa-djur är hur interaktionen mellan 

människa och djur får människan att på olika sätt höja sitt välbefinnande fysiskt, psykiskt och/eller 

socialt, alternativt hur människans kognitiva och/eller emotionella utveckling kan påverkas. Hur detta 

kan gå till och vad det kan få för konsekvenser beskriver Julius, Beetz, Kotrschal, Turner & Uvnäs-

Moberg (2013), där en förklaring som ges till att människors välbefinnande ökar när de interagerar 

med djur är att hormonet och signalsubstansen oxytocin frisläpps vilket i sin tur kan bidra till, bland 

annat, en högre känsla av lugn och tillit samt minskade rädslor och depressioner. Andra effekter av 

oxytocinpåsläppet är ökad empatisk förmåga, lägre grad av aggressivitet, bättre smärttålighet, lägre 

blodtryck och puls samt att oxytocineffekterna blir långvariga vid upprepad tillförsel. För att dessa 

goda effekter ska uppstå måste dock människan uppleva interaktionen med djuret som trygg och 

positiv (Julius m.fl., 2013). Håkansson, Palmgren Karlsson, Sallander & Henriksson (2008) 

konstaterar också i sin forskningsöversikt att djur tenderar att positivt påverka människors hälsa på 

flera olika plan, till exempel genom att minska känslan av stress och stressrelaterade symtom, öka 

rörligheten både som motivator till att röra sig och som behandling/rehabilitering vid 

rörelseproblematik samt som meningsskapare och/eller motivator till olika typer av sociala och/eller 

pedagogiska aktivitetet. Liknande slutsatser kommer O’Haire (2010) fram till i sin forskningsöversikt 

som dock främst utgår från djurs inverkan på människor med hälsoproblematik. Det pågår ett 

doktorandprojekt med hund på barnavdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala där forskarna 

undersöker hur barnens stresshormoner påverkas när de leker och gosar med hunden (Krey, 2015). 

Men att ta in pälsdjur på institutioner som sjukhus, skolor och förskolor kan försvåras av annan 

kunskap och forskning inom området människa-djur, samt av lagar och direktiv. Forskarvärlden med 

fokus på djurs påverkan på människors benägenhet att utveckla allergier är oenig kring huruvida djur i 

hemmet när barnen är små ökar (Pyrhonen, Näyhä, & Läärä, 2015) eller inte ökar (Lodge m. fl., 2012) 

allergi eller risken för allergi. I en foto- och fokusgruppsstudie med åtta- till tolvåriga barn som 

genomgår eller har genomgått cancerbehandling var husdjur en av de teman forskarna konstaterade 

upplevas hälsofrämjande för barnen genom att de bidrog till meningsfulla relationer (Einberg, Nygren, 

Svedberg & Enskär, 2015). 

I vårdarbete, till exempel att varna för eller upptäcka vissa sjukdomar så som cancer, diabetes eller 

epilepsi används främst hund och det än så länge i begränsad utsträckning (Wells, 2007). I olika typer 

av terapeutiskt arbete, till exempel socialt behandlingsarbete och/eller rehabilitering, vilka även kan 

vara delar av vårdarbetet, används djur oftare och då även fler djurslag utöver hund, till exempel häst 

(Parish-Plass, 2008; Silfverberg, 2009; Mueller & McCullough, 2017). Det finns dock en kritik mot att 

effekten av denna typ av behandling oftare är baserad på anekdoter än på systematiskt undersökt 

empiri (Fine, 2017).  Det är inte ovanligt att djur används i arbetet med personer med neuropsykiatrisk 
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funktionsnedsättning (Burrows, Adams & Spiers, 2004; Ward, Whalon, Rusnak,Wendell & Paschall, 

2013) och andra fysiska handikapp (Mader, Hart & Bergin, 1989), till exempel för att öka barns 

sociala interaktion med omgivningen. Enligt Norlings (2002) forskningsöversikt används djur, framför 

allt hundar och katter, relativt ofta inom äldrevården men i mer begränsad utsträckning inom annan 

institutionsvård, för att öka de boendes sociala, fysiska och psykiska välmående.  

Forskning inom lärande, utveckling och synsätt   

Djur, framför allt hundar, har börjat användas i pedagogiskt arbete som läshundar/bokhundar på 

bibliotek och i skolor för att få barn med eller utan olika lässvårigheter att våga läsa och/eller läsa 

bättre (Garp, 2015; Linnéuniversitetet, 2016; Kirnan, Siminerio & Wong, 2016). Andra exempel på 

hur djur kan användas inom pedagogiskt arbete är för att antingen öka barns motivation och/eller 

inlärningsförmåga (Melson, 2003; Simeonsdotter Svensson, 2014), skapa ett bättre socialt skolklimat 

(Hergovich, Monshi, Semmler & Zieglmayer, 2002; Daly & Suggs, 2010; O’Haire, McKenzie, 

McCune & Slaughter, 2013) och/eller främja barns empatiska utveckling (Arbour m.fl., 2009; 

Simeonsdotter Svensson, 2012; Tardif-William & Bosacki, 2015). Forskning som studerar djurs 

påverkan på människors empatiska utveckling kan se ut på flera olika sätt och flera olika variabler kan 

vägas in, till exempel kön och/eller graden av anknytning till djuret (Vidovi´c, Steti´c & Bratko, 

1999). Det forskas också på huruvida empati mot människor och empati mot djur är sammanlänkade 

(Paul, 2000) och hur barns moraliska resonemang kring djur kan kopplas samman med resonemang 

kring människan och/eller andra levande ting, till exempel växter (Melson, 2013). Om själva 

djurhavandet i sig gör människan, barn inkluderade, empatisk råder det delade meningar om (Daly & 

Morton, 2003), likaså hur olika djurslag och/eller graden av anknytning till djuret verkar påverka 

empatin (Daly & Morton, 2006). Det finns även ett mindre antal studier som fokuserar på och/eller 

jämför hur attityder till djur påverkas av kultur och religion (t.ex. Al-Fayez, Awadalla, Templer & 

Arikawa, 2003).  

Det finns ett tvärvetenskapligt forskningsområde, kritiska djurstudier, som studerar kulturella, sociala 

och etiska problem som finns i människa-djur-relationer. Det kan till exempel handla om hur olika 

aktörer på kött- och mejerimarkanden använder marknadsföring och typer av utbildningspaket riktade 

till skolan och barnfamiljer för att skapa och legitimera rådande syn- och förhållningssätt kring 

människa-djurrelationer (Linné & Pedersen, 2016), eller hur barn i sina barndomar genom sin 

omgivande kultur möter och socialiseras in i en syn på människa-djurrelationer där olika djur ges olika 

roller, till exempel att ätas, att gosas med eller att tittas på på djurparker, och där människan alltid är i 

en dominant position i förhållande till djuret (Cole & Stewart, 2014). Det är inte ovanligt att inom 

detta forskningsområde studera hur samkonstruktionen mellan barn och djur följts åt och sett ut genom 

historien samt att synligöra hur djur objektiviseras av människan (Flegel, 2009; Cole & Stewart, 

2014). 

Forskning inom familjekontexter  

Generellt i forskning kring djur i familjen lyfts sällskapsdjurs goda inverkan på familjens mänskliga 

medlemmar fram. Många av de aspekter som nämns är också knutna till ordet sällskap – djuren 

minskar känslan av ensamhet, kan agera substitut för relationer till övriga familjemedlemmar och/eller 

vänner samt kan bli en länk till andra relationer (Friedmann & Thomas, 1985; Bodsworth & Coleman, 

2001). Familjens djur kan också vara ett extra stöd för flera av familjens medlemmar vid olika typer av 
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kriser, till exempel skilsmässor, dödsfall eller andra typer av omvälvande händelser (Walsh, 2009). 

Många barn ser också djuret, och inte nödvändigtvis bara djuret som bor i familjen utan även 

släktingars djur, som en familjemedlem (Tipper, 2011) och en bästa vän och någon som kan ge socialt 

stöd (Robin & ten Bensel, 1985; Morrow, 1998; Strand, 2004). Djuren uppges också vara roliga att 

leka med (Cain, 1985; Morrow, 1998) samt kunna bidra till bättre självkänsla (Covert, Whiren, Keith 

& Nelson, 1985), vilket även Endenburg och van Lith (2001) konstaterar i sin forskningsöversikt. I en 

studie om barns sociala nätverk med sju- och åttaåringar i Storbritannien nämnde alla barn som hade 

husdjur hemma utom ett ett eller flera av sina husdjur på sin tio-i-topp-lista över de mest speciella 

relationerna (McNicholas & Collis, 2001). Barnen rankade också djuren högre att ge stöd i vissa 

situationer än till exempel mor- och farföräldrar och forskarna konstaterar att det indikerar att djuren 

ses som familjemedlemmar av barnen inte bara för att de bor tillsammans utan också för de funktioner 

de erbjuder. I en intervjustudie i England med sju- till tolvåriga barn där barnen tillfrågades vilka som 

var viktiga för dem kom djur spontant ofta upp, både familjens, vänners och släktingars, och barnen 

berättade frekvent om, och återkom till, de djur de hade i sitt hem eller omgivning (Tipper, 2011). 

Charles (2014) konstaterar att djur och människor som delar hem inte är en ny företeelse, det har 

pågått under lång tid även om det har sett olika ut under historien. Hon påpekar dock att det inte 

uppmärksammats inom sociologin på grund av artbarriären mellan människan och andra djur.  

Forskningsfokuset kan även ligga på vilka variabler som kan påverka barns anknytning till familjens 

djur, till exempel hur barnets delaktighet i skötsel av familjens hund, hundens roll som socialt stöd och 

hundens vilja att bli klappad påverkar barnets skattning av grad av anknytning till hunden (Hall, Liu, 

Kertes & Wynne, 2016). Ytterligare variabler kan vara barnets kön och djurets art, där Endenburg, van 

Lith och Kirpensteijn (2014) i sin studie kom fram till att pojkar har lägre anknytning till sällskapsdjur 

än flickor och hund är det djurslag som ger högst anknyting. Författarna beskriver dock att resultaten i 

olika studier varierar, vilket också Cassels, White, Gee och Hughes (2017) nämner i sin studie som 

kommer fram till liknande resultat som Endenburg m.fl. (2014). En annan ingång är i stället att styrkan 

i barnets band till djuret påverkar till exempel barnet empatiska och sociala förmåga där ett starkare 

band ger en högre skattad social och kognitiv utveckling (Poresky & Hendrix, 1989). En annan studie 

vände i stället fokus mot om barn i enförälderhushåll känner större anknytning till familjens hund än 

barn i tvåföräldershushåll där yngre barn verkade ha en starkare anknytning i singelhushåll än äldre 

barn (Bodsworth & Coleman, 2001). Det har också forskats på hur mycket och med vad barn hjälper 

till med i skötseln av djuren i familjen, vad som kan påverka barnets delaktighet och hur det kan 

påverka hur barnet talar om relationen till djuret (Muldoon, Williams & Lawrence, 2015). Det finns 

också forskning kring huruvida vuxna människors personlighetstyp påverkar graden av anknytning till 

djuret, där personlighetstypen ”idealist” till synes har starkast anknytning till sitt djur (Bagley & 

Gonsman, 2005). Vuxna som väljer sina djur själva verkar också känna större anknytning till dem än 

de som inte väljer djuret själv (Kogan & Viney, 1998 i Daly & Morton, 2006). Ofta berör studier kring 

barns anknytning till familjens djur Bowlby’s anknytningsteori och menar att även djur kan vara en 

anknytningsperson för barn (Jalongo, 2015). 

Även forskning kring hur djur som familjemedlemmar påverkar det upplevda sociala klimatet finns 

och viss forskning studerar huruvida familjekonstellationen skiljer sig åt i familjer där det också bor 

ett djur och om det i så fall är en positiv förändring (Cain, 1985) eller en oförändrad eller negativ 

förändring (Covert m.fl., 1985). Hur den övriga familjen ser på och förhåller sig till djuret kan också 

påverka hur barnet relaterar till djuret (Muldoon m.fl., 2015). Också hur djurets roll i familjen kan och 

bör vara en del i familjeterapi och/eller socialtjänstens arbete studeras (Walsh, 2009; Risley-Curtiss, 

2013), samt hur djurens roll förändras och påverkas av familjecykler (Albert & Bulcroft, 1988; Turner, 
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2005). Det konstateras också att det inte är ovanligt att sällskapsdjur ges bort, säljs eller på andra sätt 

lämnar familjen av olika anledningar, till exempel för att de inte är rumsrena (Raupp, 1999). Shir-

Vertesh (2012) konstaterar också i sin studie om israeliska par med husdjur att djurs roll som 

familjemedlemmar är föränderlig på ett sätt människans inte är då djuret både innesluts och utesluts 

från familjen beroende på förändringar i eller utanför familjesituationen, och djurets position i familjen 

beskrivs som icke-solid.   

Det har i en svensk studie visat sig att tonåringar som lever med djur i familjen har självskattat sin 

psykiska hälsa lägre än tonåringar utan djur, undantaget de tonåringar som tillskriver sina djur den 

emotionellt starkaste vikten (Müllersdorf, Granström & Tillgren, 2012). Även den fysiska aktiviteten 

skattades generellt lägre hos tonåringarna med djur än av dem utan djur, vilket skiljer sig från vuxnas 

fysiska aktivitetsmönster. Men andra internationella studier har å andra sidan visat att tonåringar som 

lever med djur i familjen känner sig mindre ensamma och ju starkare anknytning till djuret desto 

mindre känsla av ensamhet (Black, 2012) samt att promenera med hunden är en stark motivator till att 

få barn i utsatta områden att röra mer på sig (Veitch, Hume, Salmon, Crawford & Ball, 2011). Morrow 

(1998) konstaterar i en studie i Storbritannien med barn mellan åtta och femton år att när barn själva 

talar om sällskapsdjur framkommer det att det mest konstanta i beskrivningen av relationen till djuret 

är den okritiska kamratskap djuret ger. Morrow (1998) konstaterar också att det verkar finnas 

kulturella skillnader mellan om djurets ses som en familjemedlem och/eller en viktig närstående då 

ingen av studiens barn med ursprung från Pakistan nämnde djur. Det framkommer i en studie att barns 

fysiska hälsa efter en tid blivit sämre när de skaffat djur i familjen vilket enligt forskarna kan bero på 

allergier och/eller zoonoser, sjukdomar som smittar mellan människor och djur (Paul & Serpell, 1996), 

vilket kontrasterar mot tidigare nämnd forskning som visar att människors välbefinnande och hälsa 

ofta ökar när de har djur.   

Ett forskningsfokus som berör barn som lever med djur i familjen är det som fokuserar på sorg och 

förlust efter sällskapsdjurs död. Ofta är ett djurs död första gången ett barn kommer i nära kontakt med 

döden, men samhälleligt är sorg över ett sällskapsdjur inte något som generellt erkänns och tillskrivs 

den vikt det kan ha för barnet (Carmack, 1985; Kaufman & Kaufman, 2006). Ofta är det utöver detta 

någon eller några i familjen som tagit beslutet att djuret ska avlivas (Quackenbush & Glickman, 1984; 

Podrazik, Shackford, Becker & Heckert, 2000), vilket är en omständighet som i stora delar av världen 

inte finns när människor dör. Människan, och således även barn, reagerar olika beroende på en mängd 

faktorer, där typ av och styrkan i relationen till djuret samt hur djuret dog är av stor betydelse 

(Veevers, 1985; Podrazik m.fl., 2000; Kaufman & Kaufman, 2006). En stor del av detta 

forskningsområde tar avstamp i modeller kring sorg, förlust och bearbetning/terapi som är knutna till 

när människor processar död och förlust av andra människor och diskuterar huruvida sällskapsdjur kan 

sörjas på liknande sätt och i liknande styrka (Field, Orsini, Gavish & Packman, 2009). Ofta sätts 

forskningsresultaten i direkt koppling till praktiken för att påvisa att både vuxna och barn kan sörja 

förlusten av ett sällskapsdjur och att detta bör uppmärksammas och tas hänsyn till (Veevers, 1985). I 

Sverige finns ingen utbredd tradition i att erbjuda stöd inför eller efter att ett djur avlivats, vilket det 

bland annat finns i USA (Quackenbush & Glickman, 1984; Podrazik m.fl., 2000). För en översyn av 

kvalitativ forskning om sorg efter sällskapsdjurs död, se till exempel Kemp, Jacobs och Stewart 

(2016). Men utöver att vara en källa till sorg och förlust vid dödsfall kan djuret kan också vara en 

trygghet för barnet när andra dör, till exempel släktingar eller familjemedlemmar, djur inkluderat. Då 

kan djuret i stället bli en källa till stöd och tröst genom att villkorslöst finnas där och erbjuda barnet en 

möjlighet till närhet och att kunna prata och agera ut på ett sätt som barnet kanske inte kan med andra 
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barn och/eller vuxna (Blue, 1986; Melson, 2003; Melson, 2005), samt som en förankring i nuet, det 

kontinuerliga oförändrade, vid till exempel skilsmässa mellan barnets föräldrar (Veevers, 1985). 

Ett relativt nytt forskningsområde är sambandet mellan våld mot människor och våld mot djur i nära 

relation, internationellt kallat ”The Link” (se t.ex. Raupp, Barlow & Oliver, 1997; Volant, Johnson, 

Gullone & Coleman, 2008; DeGue & DiLillo, 2009; Flynn, 2011). I Sverige har sambandet mellan 

våld mot människor och våld mot djur i nära relation nyligen börjat synliggöras och forskning behövs 

då det mesta som skrivits är informationstexter, populärvetenskapliga bokkapitel och uppsatser . 

Forskningsområdet fokuserar på hur olika typer av vanvård av, våld mot eller hot om våld mot 

familjens djur kan användas av förövaren för att skrämma, hota och kontrollera familjens övriga 

medlemmar, barnet inkluderat, och vad konsekvenserna kan komma att bli (Ascione m.fl., 2007). 

Främst bedrivs studier med vuxna informanter men i studier där barn är informanter framkommer en 

komplex bild av det våld barnen upplever mot sällskapsdjuren där det kan vara olika 

familjemedlemmar som använder vanvård av, våld mot eller hot om våld mot familjens djur i olika 

syften (McDonald m.fl., 2015). Det framkommer också att barnen handlar och agerar för att i vissa fall 

försöka skydda djuret från att råka illa ut och i vissa fall själv deltar i våldet mot djuret. Många studier 

inom detta område fokuserar på kausala samband och ett relativt vanligt kausalt samband som 

beforskas är huruvida barn som plågar djur som barn blir våldsamma eller kriminella som vuxna 

(Overton, Hensley & Tallichet, 2012), ett annat är om barn som upplever våld i hemmet oftare plågar 

djur än barn som inte upplever våld (Currie, 2006) och ett ytterligare exempel är hur djurplågeri hos 

barn och unga hänger ihop med att mobba och/eller vara utsatt för mobbning (Henry & Sanders, 

2007). 

Teoretiskt perspektiv 

Jag bestämde tidigt i tankeprocessen att jag ville intervjua barn som bor i hem där det också bor djur 

för att ta del av barnens upplevelser av att leva med ett djur i familjen. Den kunskap jag sökte var av 

det detaljerade och djupa slaget – jag ville veta så mycket som möjligt om varje enskilt barns 

upplevelser av djuret utan att värdera upplevelsen som framträder som bra eller dålig, falsk eller sann. 

Detta fokus på den värderingsfria subjektiva upplevelsen ledde mig till metoden tolkande 

fenomenologisk analys (interpretative phenomenological analysis, IPA). IPA är en metod och beskrivs 

mer ingående under metoddelen i uppsatsen men måste beröras här då IPA har en stark ontologisk och 

epistemologisk förankring i fenomenologi och hermeneutik, samt inom idiografiskt perspektiv (Smith, 

Flowers & Larkin, 2012), vilket därför bildar denna studies teoretiska bas. Detta innebär i stora drag 

att fokus är riktat mot det särskilda och subjektiva med fokus på människan och hens existens, 

upplevelser, attityder och medvetande och hur det kan studeras, beskrivas och tolkas. Då både 

fenomenologi och hermeneutik, precis som de flesta andra teorier, har olika förespråkare som fört 

teorin i olika riktningar beskriver jag nedan teorierna huvudsakligen i stora drag med fokus på det som 

närmast är kopplat till IPA. Jag beskriver också på vilket sätt studien är idiografisk och vad det 

innebär. 
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Fenomenologi 

Fenomenologi är en filosofisk teori med inneboende riktlinjer för metodologi med intresset framför 

allt inställt på mänskliga upplevelser och erfarenheter av fenomen och hur vi skapar mening genom 

dem och de därigenom blir del av vår verklighetsbild (Szklarski, 2015). Redan under 1700-talet fanns 

och användes termen fenomenologi inom vetenskapen men det var under tidigt 1900-tal som Edmund 

Husserl, matematiker och filosof, presenterade den moderna fenomenologin som ett sätt att förhålla 

sig till och studera människans upplevelse av världen (Leijonhufvud, 2008). Husserl menade att 

kunskap kommer genom människans subjektiva upplevelser av fenomen som visar sig, vilket 

därigenom innebär att för att få kunskap om ett objekt måste vetenskapen studera subjektet som 

upplever objektet likväl som objektet själv (Husserl, 1927/1971). På detta sätt skapades möjligheter att 

få kunskap inte bara om fysiska objekt, utan även om mänskliga erfarenheter och abstrakta fenomen, 

till exempel moraliska val eller sexuella eller estetiska upplevelser. Husserl presenterade skillnaden 

mellan det vardagliga och det fenomenologiska genom att beskriva det som att fenomenologi är att 

lyfta ut en aspekt av det vardagliga och medvetet reflektera över det. För Husserl (1927/1971) var 

också intentionalitet centralt, vilket innebär att människans uppmärksamhet och medvetande alltid 

riktas mot något, mot ett fenomen, och att detta riktade medvetande är skiljt från själva fenomenet på 

så sätt att det inte ser fenomenet som det visar sig utan genom en subjektiv föreställning, den naturliga 

attityden, om objektet. Denna intentionalitet kan, och bör, också riktas mot sig själv för att på så sätt 

granska sig själv. För Husserl blev det därför viktigt att utöver att få kunskap om den subjektiva 

upplevelsen hitta essensen, det som gör ett fenomen till just det fenomenet, i varje fenomen. Han 

förkastade all tolkningslära och menade att förförståelse är något man helt måste, och kan, åsidosätta 

inom vetenskapen, eftersom fenomenet ska studeras så förutsättningslöst som möjligt (Husserl, 

1927/1971). Detta kan göras, inte genom att förtränga all tidigare förförståelse, utan genom en serie 

reduktioner – att titta på ett fenomen från tillräckligt många håll för att distraktionen av all ens 

förförståelse ska motas bort och skapa möjlighet att söka essensen av ett fenomen. Detta kallas att 

parentessätta (Leijonhufvud, 2008), eller epoché, och skapar möjlighet att finna kunskap om, och 

synliggöra, ett fenomens essens, dess transcendentala nivå (Husserl, 1927/1971).  Det är enligt Husserl 

(1927/1971) bara på detta sätt, att inte ta något för givet, forskaren kan nå det förstapersonsperspektiv 

som är så centralt inom fenomenologin. Inom fenomenologin är det inte heller av betydelse huruvida 

människors upplevelser är sanna eller falska. 

Tolkning var något som kom in i fenomenologin genom Martin Heidegger, filosof och elev till 

Husserl, vilket kopplade samman delar av fenomenologin med hermeneutiken och blev starten för den 

tolkande fenomenologin (Smith m.fl., 2012). Heidegger ställde sig tveksam till Husserls syn på 

åsidosättandet av förförståelse som något som kan skapa en objektiv beskrivning av en subjektiv 

upplevelse och menade i stället att allt erfars, upplevs och tolkas relationellt till andra. Och inte bara 

till andra människor, utan även till den kultur, de objekt och det språk man har omkring sig. Heidegger 

ansåg att vi aldrig kan ta ett kliv ur denna intersubjektivitet, vi är en del av världen och vi uppfattar, 

tolkar och skapar mening med ett värdsligt medvetande som hela tiden är i relation till något annat och 

därför föränderligt temporärt (Heidegger, 1926/2010). Mening är ett viktigt ord i detta sammanhang 

eftersom det inom fenomenologin är medvetandet som är förutsättningen för själva meningsskapandet 

och Heidegger placerade detta meningsskapande i relation till att världen visar sig och blir meningsfull 

för oss genom de aktiviteter och relationer vi är i (Heidegger, 1926/2010). Synen på fenomen som 

alltid tolkade är en viktig del av IPA (Pietkiewicz & Smith, 2012), men till skillnad från Husserls 

önskan att hitta essensen i ett fenomen som är konstant söker IPA fånga hur särskilda personer 

upplever särskilda fenomen (Smith m.fl., 2012). 
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Maurice Merleau-Ponty utvecklar Heideggers tankar om kontextualitet ytterligare när han också lyfter 

vår fysiska kropps varande i världen som utgångspunkt för vårt individuella perspektiv på världen och 

vårt sätt att kommunicera med densamma (Bannon, 2011). Detta synsätt, menar Merleau-Ponty, 

innebär att vårt subjektiva perspektiv utgår från vår kropps placering i världen och således förhåller sig 

till allt annat som någonting skiljt från vår kropp och därför också annorlunda. Detta innebär enligt 

Merleau-Ponty att vi aldrig helt och fullt kan förstå någon annans upplevelse eftersom vi inte delar vår 

kroppsliga position i världen. Vi kan se någon annans smärta eller glädje genom deras kroppsliga 

uttryck, men vi kan inte dela hens upplevelse (Smith m. fl., 2012). För IPA innebär den fysiska 

kroppens funktion i världen en aspekt av hur upplevelser kan bli påverkade av, och påverka, varandra 

genom vår fysiska kropp (Smith m.fl., 2012). Vår fysiska kropp skapar ur denna position då också 

delvis en gräns för förståelseramen i analyser. 

Filosofen och existentialisten Jean-Paul Sartre utgår också från Heidegger när han utvecklar vårt 

varande i världen ytterligare vad gäller våra relationer till andra. Han menar att vår upplevelse av 

något påverkas både av andras närvaro och frånvaro – om vi kommer till en plats för att möta någon 

och hen inte är där påverkas vår upplevelse av platsen och situationen av frånvaron av den andra, och 

vice versa om vi kommer till en plats där någon är som vi önskade inte var det påverkas vi av det – 

detta kallar han nothingness (Smith m.fl., 2012). Hur vi upplever oss själva och världen, och således 

hur vi skapar mening, påverkas och förändras kontinuerligt av både frånvaro och närvaro av det 

kontextuella vi förhåller oss till. Utöver detta var en central tanke hos Sartre också att människan är i 

varande, becoming, under hela livet, det vill säga i pågående förändring (Smith m.fl., 2012), och denna 

tanke är av vikt i relation till vad man tillskriver en studies resultat för definitet. Något kan uppfattas 

vara på ett sätt vid en given tidpunkt, vilket inte innebär att det är det vid en annan tidpunkt. 

Hermeneutik 

Ursprungligen användes hermeneutik för texttolkning av gamla dokument (Sohlberg & Sohlberg, 

2009) men används i dag i betydligt fler sammanhang inom vetenskapen där tolkning, förståelse och 

förmedling är centralt (Westlund, 2015). IPA är främst knuten till den del av hermeneutiken som är 

existentiellt inriktad vilket innebär att det forskaren vill förstå och förmedla är personens 

tolkning/upplevelse av fenomenet som studeras och inte föremålet för tolkningen/upplevelsen 

(Westlund, 2015). Väsentligt är också hermeneutikens syn på kunskap som något som tolkas – vi 

tolkar alltid när vi försöker förstå något och tolkningen hänger samman med den värld vi lever i, den 

situation vi befinner oss i när vi tolkar samt de erfarenheter och den förförståelse vi har med oss i 

bagaget (Sohlberg & Sohlberg, 2009; Westlund, 2015).  

Den dubbla hermeneutiken är en viktig grundsten i IPA:s syn på kunskap (Smith m.fl., 2012). 

Dubbelheten ligger bland annat i att när en person berättar om något i tal eller skrift, tillskriver det 

mening, har personen gjort en tolkning av upplevelsen hen beskriver. När sedan forskaren ska 

analysera det sagda eller skrivna så gör hen detsamma, det vill säga tolkar upplevelsen, men har då 

som utgångspunkt inte sin egen utan informantens tolkning. Informantens upplevelse blir alltså först 

tolkad och återberättad av informanten, därefter av forskaren (Smith m.fl., 2012). I den tolkning som 

forskaren gör finns dock inte enbart informantens tolkning, forskaren har även med sig sin egen 

förförståelse, vilken hen nödvändigtvis inte är alltid är helt medveten om, men bör försöka vara och 

reflektera över under hela analysgången (Smith m.fl., 2012; Westlund, 2015). Det kan beskrivas så att 

forskaren kommer in i analyssituationen med en förförståelse vilken påverkar analysen, men 

forskarens förförståelse påverkas i sin tur av analysen vilket påverkar den fortsatta analysen och så går 
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det vidare i den så kallade hermeneutiska cirkeln. Ibland är det det fenomen som tolkas som gör 

forskaren uppmärksam på hens egen förförståelse. Smith m.fl. (2012) menar inte att forskaren helt kan 

frigöra sig från sin förförståelse men att det är av vikt att vara medveten om den och att och hur den 

påverkar analysen. En annan dubbelhet, eller cirkel om man så vill, som IPA-analysen har från 

hermeneutiken är den pendling mellan delar och helhet under analysprocessen som är knuten till själva 

texten (Smith m.fl., 2012). Att under hela analysen röra sig fram och tillbaka mellan olika nivåer – 

från ord till mening, från mening till stycke, tillbaka till ord och så vidare. Ytterligare en dubbelhet 

finns i det att forskaren dels vill förstå informantens upplevelse så långt det är möjligt ur informantens 

perspektiv, dels vill utforska, förstå och hitta mening i upplevelsen ur fler perspektiv än det som 

informanten ger. En väl utförd IPA-studie lyckas med detta genom att respektfullt, empatiskt och 

nyfiket försöka förstå upplevelsen både ur ett förstapersonsperspektiv, informantens, och 

andrapersonsperspektiv, forskarens, (Smith m.fl., 2012). Detta kan knytas till Heidegger, som 

nämndes ovan i relation till fenomenologi, som menar att varje objekt uppenbarar sig för oss med en 

synlig mening men också kan ha en skymd mening som en analys kan synliggöra och att båda är 

viktiga att söka finna (Smith m.fl., 2012). Vad som dock är av stor vikt att lyfta i det här 

sammanhanget är att kunskapen som kommer ur en IPA-analys ska falla tillbaka på det materialet 

forskaren utgår ifrån samt att forskarens analys/tolkning inte kan anses vara mer korrekt/sann än 

informantens (Smith m.fl., 2012).  

Idiografiskt perspektiv 

En studie med ett idiografiskt perspektiv fokuserar på att söka detaljkunskap om det särskilda vilket 

kräver systematiska och noggranna analyser (Smith m.fl., 2012). Perspektivet har alltså som fokus att 

ingående beskriva något särskilt, inte att hitta lagbundenheter eller säga något generellt om en grupp 

eller population, vilket en nomotetisk studie har. Det innebär att varje enskild analys i en studie 

tillskrivs stor egen vikt, utan dessa finns ingen väsentlig kunskap att söka, även en studie med bara en 

informant kan ge viktig information i sin egen rätt.  Dock betyder inte detta att en idiografisk studie 

inte kan generalisera, generaliseringar kan göras inom gruppen som undersöks eller i relation till 

exempelvis ett ämnes tidigare forskning, men dessa generaliseringar ska då alltid utgå från djupa 

detaljerade case-by-case-analyser. Generaliseringen kan då ske genom att man hittar särskilda teman 

som återkommer hos flera av deltagarna i studien eller samstämmer med tidigare studier inom samma 

ämne (Smith m.fl., 2012). Det omvända kan naturligtvis också uppstå, att resultat kontrasterar mot 

tidigare resultat, vilket kan påverka tidigare kunskap om ett fenomen/område. Genom denna syn på det 

särskilda i relation till det generella framträder att det mycket väl kan vara så att personer som befinner 

sig i vad som kan se ut som helt olika och skilda kontexter på ett djupare plan kan dela specifika 

upplevelser om ett fenomen. Det specifika behöver alltså inte vara skiljt från det generella och vice 

versa (Smith m.fl., 2012). Sammantaget genomsyrar denna syn på kunskap hela uppsatsen, från val av 

syfte och insamlingsmetod, via teoretiska utgångspunkter och analysen till vilken kunskap som är 

möjlig att få och vad studien till slut kan uttala sig om.  
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Metod 

Jag nämnde IPA redan under rubriken Teoretiskt perspektiv eftersom valet av IPA som metod även 

innebär ett val av teoretisk bas. Nedan fokuseras metoddelen av IPA vilket innebär insamlingsmetod 

samt analysmetod. 

IPA 

Som jag nämnt tidigare visste jag tidigt i processen att jag ville intervjua barn om deras upplevelser av 

att leva i ett hem där det också bor djur, vilket lämnade att hitta en teoretisk bas och en analysmetod 

som skulle hjälpa mig uppnå syftet med studien och besvara dess frågeställningar. Jag ville inte utgå 

hypotesprövande eller från förbestämda kriterier kring vilka aspekter barnens upplevelser skulle kunna 

innehålla utan arbeta explorativt och låta barnens berättelser få så fritt utrymme som möjligt att 

återspegla deras upplevelse. Inte heller hade jag ett primärt intresse av att utgå ifrån, eller finna, 

kausala samband i barnens upplevelser av att leva med djur. Jag ville utgå från observationer i empirin 

och dra induktiva förändringsmöjliga slutsatser med utgångspunkt i subjektet och hens upplevelser, 

vilket kan knytas till den idealistiska ontologiska traditionen (Sohlberg & Sohlberg, 2009) och även 

till det idiografiska perspektivet som beskrevs under rubriken Teoretiskt perspektiv. Epistemologiskt 

ger dessa förutsättningar en kunskapssyn som utgår från att kunskap inte kan frigöras från människan 

då all kunskap är tolkad av någon och därför inte statisk eller sann eller falsk (Sohlberg & Sohlberg, 

2009). Detta förhållningssätt till denna studie ledde mig till IPA med sin tillhörande teoretiska bas i 

fenomenologi och hermeneutik. 

IPA och semistrukturerad intervju 

En förutsättning för att en IPA-studie ska fylla sitt syfte är att forskaren får ta del av djupgående och 

detaljerade redogörelser kring det fenomen som beforskas (Pietkiewicz & Smith, 2012). Detta kan 

endast uppnås om redogörelserna kommer från en förstahandskälla, vilket innebär att de 

rekommenderade datainsamlingsmetoderna inom IPA fokuserar på kommunikation från just 

förstahandkällor. Den vanligaste insamlingsmetoden i en IPA-studie är kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer, vilket också är vad jag har valt, men datainsamling genom dagböcker, chatdialoger, 

fokusgrupper och brev förekommer också (Pietkiewicz & Smith, 2012).  

En semistrukturerad intervju har ett mindre antal förbestämda frågor vilket lämnar utrymme för 

intervjuaren att följa och fånga upp informantens val och riktningar på ett flexibelt sätt (Pietkiewicz & 

Smith, 2012). Det är också vad Kvale och Brinkmann (2009) beskriver som en explorativ intervju: 

”En explorativ intervju är vanligen öppen och föga strukturerad. I det fallet introducerar intervjuaren 

en fråga, ett område som ska kartläggas eller ett sammansatt problem som ska exponeras, följer sedan 

upp intervjupersonens svar och söker ny information om och nya infallsvinklar på ämnet” (s 121-122). 

Det är viktigt att de frågor som ställs är av öppen inviterande karaktär, till exempel ”berätta om” eller 

”beskriv när”, för att intervjupersonen ska ges möjlighet att svara så fritt och opåverkat som möjligt 

(Cederborg, Gumpert & Larsson Abbad, 2009; Pietkiewicz & Smith, 2012). Även specifika frågor så 

som ”hur kändes det” eller ”vad hände sen” är väl anpassade för semistrukturerade intervjuer 

(Cederborg m. fl., 2009) och används med fördel som hjälpmedel för oerfarna intervjuare (Pietkiewicz 
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& Smith, 2012). Att ha ett inkännande, empatiskt och respektfullt nyfiket bemötande mot den som 

intervjuas är också av största vikt (Smith m.fl., 2012). Det är också viktigt att en semistrukturerad 

intervju har en väl genomarbetad intervjuguide att utgå ifrån för att, så långt det är möjligt, säkerställa 

att intervjun täcker av de områden som var tänkta samt för att verka för ett flyt under 

intervjusituationen (Pietkiewicz & Smith, 2012). Intervjuguiden utgår från studiens syfte och de 

områden som behöver täckas för att syftet ska uppnås och forskningsfrågorna besvaras, men den ska 

inte bli för mångordig eller styrande (Back & Berterö, 2015). Intervjuguiden bör starta med en relativt 

neutral konkret fråga för att informanten ska komma igång att berätta och spara mer abstrakta och 

eventuellt känsliga frågor till senare i intervjun (Smith m.fl., 2012). Jag identifierade tre områden som 

viktiga för just denna studie och skrev därefter tre/fyra öppna frågor att ställa under varje område. 

Informationsguiden för denna studie finns bifogad som bilaga 1. Antal intervjuer i en IPA-studie hålls 

relativt lågt, mellan en och femton är vanligast och mellan sex och åtta rekommenderas, på grund av 

det fokus som ligger på att hitta det detaljerade, särskilda och meningsfulla i fenomenet som studeras – 

för många intervjuer skapar ett för stort material vilket kan påverka analysen negativt då forskaren 

drunknar i materialet (Pietkiewicz & Smith, 2012).  

Att intervjua barn 

När man intervjuar barn är det viktigt att anpassa intervjun till att det är just barn som blir intervjuade. 

Det innebär att ta hänsyn till barnets språknivå, till exempel genom att inte ställa mer än en fråga i 

taget eller ställa för långa frågor, samt vara medveten om att det alltid finns en inneboende 

maktasymmetri mellan ett barn och en vuxen, så även i intervjusituationer (Kvale & Brinkmann, 

2009). Ordval, att inte ställa ledande frågor, att vara uppmärksam på om barnet verkar obekvämt eller 

inte förstå samt miljön intervjun genomförs i är andra viktiga aspekter att beakta (Cederborg m.fl., 

2009). Utöver detta kan det vara bra att ha övergripande kunskap om barns kognitiva 

utvecklingsprocesser för att därigenom kunna vara uppmärksam på problem som kan uppstå i en 

intervjusituation. Ett exempel på vad det skulle kunna vara, med fokus på åldersspannet i studiens 

barn, är huruvida barnet har utvecklat sin kognitiva förmåga till att vara frivillig och selektiv 

(Toeplitz-Winiewska, 2007). En frivillig och selektiv kognitiv förmåga kan innebära att barnet väljer 

att missförstå intervjuaren eller inte berätta vad hen egentligen vill berätta för att hen förstår att det 

skulle kunna påverka någon annan negativt. Det är dock i detta sammanhang av stor vikt att påpeka att 

barn inte är en homogen grupp som följer samma utvecklingsstadier vid samma tillfällen och på 

samma sätt. Förutsättningar som familjesituation, kompisar, boendeområde, förskola, skola och 

individuella upplevelser och erfarenheter påverkar varje barns kognitiva, sociala och känslomässiga 

utveckling och skapar lika många olika individer som det finns barn (Sommer, 2005). Barn är heller 

inte passiva objekt inför dessa förutsättningar, de inte bara påverkas av dem, de påverkar dem också 

och är på så sätt aktiva subjekt som bidrar och formar sin person och utveckling (Corsaro, 2015).  

En aspekt som också är av stor vikt när man intervjuar barn är att undvika be dem redovisa någon 

annans motiv eller känsla bakom ett visst beteende eller i en viss situation eftersom barnet då tvingas 

spekulera (Cederborg m.fl., 2009). I den här studien har det varit en viktig aspekt för mig att förhålla 

mig till och vara uppmärksam på då intervjuerna huvudsakligen fokuserat på att barnet pratat om en 

annan levande varelse i familjen. Men vad jag varit ute efter är att få ta del av barnets upplevelse av 

olika aspekter av barnet och djuret, inte vad barnet tror att djuret till exempel känner inför något. För 

att konkretisera: det är skillnad på att ställa frågan ”hur visar hunden att den är glad” (barnets 

upplevelse av detta) och ”hur känner hunden sig när den är glad” (barnet tvingas spekulera om detta). I 

en intervju med barn är det också viktigt att upplysa om de så kallade grundreglerna för att så tydligt 

som möjligt synliggöra att intervjuarens upplevda auktoritet får och bör ifrågasättas av barnet samt att 
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det inte finns några rätt eller fel i barnets svar eller sätt att svara (Cederborg m.fl., 2009). De 

grundregler som ska uttalas för barnet innan intervjun startar är att barnet kan säga till om intervjuaren 

uppfattar barnet fel, be intervjuaren förtydliga om det är något barnet inte förstår samt att det är okej 

att säga ”jag vet inte” om barnet inte vet svaret på en fråga. Utöver detta är det viktigt att uttala att 

intervjun spelas in och vad intervjun ska handla om. I intervjuer med barn är det också av vikt att ha 

en tydlig fasstruktur under intervjun (Cederborg m.fl., 2009), dock inte att förväxlas med att intervjun 

är semistrukturerad. De olika faserna har olika syften (Cederborg m.fl., 2009) – den inledande fasen 

har som syfte att skapa en kontakt med barnet samt upplysa hen om grundreglerna och 

förutsättningarna för och i intervjun, den följande substantiella fasen fokuserar på själva ämnet för 

intervjun, det är under den här fasen som de teman och frågor berörs som förberetts i intervjuguiden. 

Intervjuns avslutningsfas innebär att intervjuaren tackar barnet och frågar om barnet vill säga/berätta 

om något som intervjuaren inte frågat om. Intervjun avslutas med fördel genom att intervjuaren frågar 

barnet om något neutralt, till exempel ”vad ska du göra nu när vi är klara”. 

Reflektioner kring intervju som insamlingsmetod 

Jag valde intervju främst därför att det känns viktigt att barnet aktivt får delta i studien, vid till 

exempel dagböcker eller brev som material blir barnet något mer osynligt. Det skulle med största 

sannolikhet dessutom kunna bli betydligt fler ämnen som avhandlas i ett barns dagbok och brev än 

hens tankar kring familjens djur, vilket jag uppfattar vara etiskt problematiskt för mig att ta del av då 

det inte faller under studiens syfte. Att välja fokusgrupper att intervjua övervägde jag men kom fram 

till att barn kan påverkas av varandra och varandras svar och därför inte ge samma individuella 

detaljerade beskrivningar som i en enskild intervju. Utöver detta kan mer verbala utåtriktade barn ta 

plats på bekostnad av andra barns synlighet (Muldoon m.fl., 2015). Dessa resonemang kan dock 

diskuteras då deltagarna också kan påverka varandra till att våga/vilja tala om saker därför att en 

igenkänningsfaktor uppstår i gruppen (Kvale & Brinkmann, 2009). Chatdialoger/-inlägg hade kunnat 

vara intressant men jag tvekade inför hur detaljerad kunskap det hade gett om det studien önskar svara 

på. Den största tveksamheten jag kände med att välja intervju var knuten till tidsåtgång då en 

intervjustudie slukar mycket tid i letandet efter informanter, intervjusituationen i sig, samt 

transkriberingen vilken ger ett material av stort omfång. Jag funderade även kring den kritik mot 

semistrukturerad intervju som belyser vad det egentligen är för kunskap som kan komma ur en 

intervju – hur mycket påverkar interaktionen mellan personerna i intervjun och/eller den samhälleliga 

kulturella föreställningen om ämnet den kunskap som blir resultatet av intervjun (Miller & Glassner, 

2011) – men tar där stöd i den metod och teori jag valt som förespråkar kontinuerlig reflektion kring 

detta under hela forskningsprocessen. 

Urval, avgränsningar och genomförande 

De informanter som deltar i en IPA-studie måste ha gemensamt att de alla har erfarenhet av det 

fenomenet som studeras (Pietkiewicz & Smith, 2012) vilket i detta fall är barns upplevelser av att leva 

i en familj där det också lever ett djur. Informanterna väljs i en IPA-studie alltså ändamålsenligt för att 

bidra med upplevelser om ett fenomen, inte för att representera en population (Smith m.fl., 2012). En 

IPA-studie är, som diskuterades under rubriken Teoretiskt perspektiv, idiografisk, den studerar det 

särskilda i en särskild kontext under särskilda förhållanden och metoden har inga stora 

generaliseringsanspråk (Smith m.fl., 2012). Däremot är det inte det individuella som studeras då 

återkommande teman mellan informanter i studien lyfts och synliggörs. De slutsatser som dras och de 
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eventuella generaliseringar som görs är inga fasta sanningar som presenteras utan bidrag till en större 

bild inom det aktuella forskningsområdet (Smith m.fl., 2012).  

Studiens urvalskriterium 

Eftersom denna studie fokuserar på barns upplevelse av hur det är att leva i en familj där det också 

lever ett djur var det ett självklart urvalskriterium att barnet skulle bo i en familj där det också bor 

minst ett djur. Vilket djurslag det var gjorde jag ingen begränsning kring, bara att det skulle bo inne i 

lägenheten/huset. Jag avgränsade gruppen genom att välja ett åldersspann, sju till tolv år. 

Åldersspannet valdes dels för att det var viktigt att barnet verbalt kunde tala relativt obehindrat kring 

ämnet eftersom jag inte har med andra sätt att kommunicera, till exempel via teckningar. Dels 

resonerade jag så att tonåren för många är en tid då andra intressen än sällskapsdjur tar stor plats och 

det kunde innebära att det blev svårare att hitta informanter. Jag hade också som urvalskriterium att 

barnen skulle tala svenska utan större svårighet för att minimera risken för språkförbistring samt att 

inte ha en medveten fördelning av pojkar och flickor då antalet informanter är för litet för att kunna ge 

någon information om könsskillnader (Smith m.fl., 2012). Utöver dessa kriterier ser barnens 

bakgrundsfaktorer och livssituation olika ut och studien gör inga anspråk på att dra kausala slutsatser 

baserade på bakgrundsfaktorer/förutsättningar hos barnet. 

Jag ville inte ha en personlig relation till barnen jag intervjuade då jag inte ville påverka barnens 

möjlighet att prata fritt om sina djur. Detta skulle kunna skett då de skulle kunna vägt in min kunskap 

om djurskydd och valt att inte berätta om vissa situationer med eller känslor för djuret. Detta är dock 

att ställa emot att en intervjusituation bygger på en känsla av förtroende och tillit mellan 

intervjupersonen och intervjuaren (Smith m.fl.,2012), vilken måste skapas om den inte finns sedan 

innan. Hur jag försökte skapa denna finns att läsa mer om under rubriken Genomförande. Detta 

innebar att fem av de barn jag intervjuade aldrig hade träffat mig innan intervjun och tre av barnen 

hade träffat mig vid ett tillfälle innan men då var jag en vuxen bland andra i en större grupp 

människor. Detta resonemang kring min och barnens relation innebar per automatik att jag inte kunde 

välja mina vänners barn eftersom jag har relationer till dem, vilket gav som resultat att jag vid 

intervjuernas genomförande inte hade någon närmare relation till någon i hushållet. 

Antalet intervjuer i en IPA-studie är, som nämnts tidigare under rubriken Val av metod, alltid relativt 

lågt då forskaren annars riskerar att få för stort material. I denna studie intervjuas åtta barn vid ett 

tillfälle vardera.  

Undersökningspersoner 

Den slutgiltiga könsfördelningen mellan barnen blev fyra pojkar och fyra flickor och åldern på barnen 

var vid intervjutillfället sex år (barnet fyllde sju år två månader efter intervjun), två barn var sju år, två 

var åtta år, två var nio år och ett barn var elva år. De djurslag som fanns i barnens hem var marsvin, 

fiskar, kaniner, hundar, hamstrar och katter. Jag har valt att inte skriva ut vilket djurslag som tillhör 

vilket barn eller om fler djurslag finns representerade i ett och samma hem för att beakta 

anonymiteten. Alla barn bodde i eller runt Stockholm och samtliga barn har svenska som modersmål. I 

ett av hemmen bedrevs verksamhet med några av djuren, i de övriga hemmen bedrevs ingen 

verksamhet och djuren hade där uteslutande rollen som sällskapsdjur. Två av barnen var syskon och 

bodde i samma familj vilket jag inte anser vara ett problem då barnen är olika individer och således 

torde ha olika nyanser i upplevelsen av familjens djur. 
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Genomförande 

Jag postade ett inlägg i en facebookgrupp samt spred till mina vänner och bekanta att jag sökte barn att 

intervjua, med tillägget att jag inte fick känna barnen sedan innan men att det var okej att jag hade 

någon form av ytligare relation till vårdnadshavarna, till exempel klasskamrater eller arbetskamrater. 

Jag sökte alltså mina informanter genom opportunities, egna kontaktnät (Smith m.fl., 2012). En 

informant fick jag även genom den så kallade snöbollseffekten, att en informant genom sitt kontaktnät 

fixade en ytterligare informant (Smith m.fl., 2012). Jag fick på detta sätt tag på åtta barn som ville bli 

intervjuade och alla familjer fick informationsbrevet och medgivandeblanketten mejlade till sig. Fem 

intervjuer genomfördes i barnets hem, två hemma hos en släkting till barnet och en hemma hos en 

kamrat till barnet. I samtliga fall har intervjuerna skett i ett rum utan andra närvarande än barnet och 

mig, i ett fall ville barnet dock ha en förälder inom synhåll i angränsande rum. Alla intervjuer 

genomfördes som planerat utom två – en blev inte av alls för att barnet ångrade sig innan intervjun 

startat och ville inte medverka, vilket innebar att jag fick hitta ett nytt barn att intervjua, och en fick 

bokas om på grund av sjukdom men blev av vid det andra inbokade mötet.  

Jag började med att umgås en stund med hela familjen och hälsa på djuren. I flera fall ville barnen visa 

runt i huset/lägenheten och vi gick då en rundtur. När det var dags för intervjun pratade jag först med 

de vuxna och barnet om grundreglerna, hur länge intervjun skulle pågå, vad den skulle handla om, att 

den skulle spelas in samt såg till att medgivandeblanketten var underskriven. Jag frågade också 

explicit om vårdnadshavarna läst informationsbrevet och om barnet tagit del av vad som står däri. I de 

fall intervjuerna genomfördes på annan plats än barnets hem hade jag samma tillvägagångssätt men 

vände mig då till de vuxna som bodde i huset/lägenheten eftersom vårdnadshavarna inte fanns på 

plats. Jag påpekade också vid flera tillfällen för barnet att hen när som helst under intervjun kunde 

välja att avbryta. Därefter fick barnet själv bestämma plats i huset/lägenheten, det enda jag la mig i var 

att platsen var avskild. Barnet fick också själv bestämma var i rummet hen ville sitta, själv placerade 

jag mig på golvet för att försöka minimera vuxen-barn-samtal-situationen och genom detta skapa en 

mer avslappnad och tillåtande atmosfär. När jag och barnet kommit i ordning i rummet satte jag på de 

två inspelningsapparater jag använde under intervjun, en diktafon och en mobiltelefon, och upprepade 

grundreglerna för barnet. Jag sa också att det inte finns några rätt eller fel svar på de frågor jag skulle 

ställa utan att det var just barnets upplevelse som jag var intresserad av, vilket jag hoppades skulle 

bidra till att känslan av en avslappnad tillåtande atmosfär (Smith m.fl.,2012).  

Under de första intervjuerna placerade jag min intervjuguide lättillgänglig bredvid mig men i takt med 

att jag blev säkrare på dess innehåll lät jag den ligga kvar i handväskan. Själva intervjuerna gick till så 

att jag efter inledningen ställde en öppningsfråga, i det flesta fall var det antingen ”berätta lite om ditt 

djur, hur gammal hen är och så” eller ”berätta om något du och ditt djur gjort tillsammans någon 

gång” för att få igång berättandet hos barnet (Smith m.fl., 2012). Därefter försökte jag följa barnet och 

det hen berättade genom att ställa följdfrågor kring det barnet valde att ta upp men ändå ha koll på att 

de teman intervjuguiden bestod av togs upp. Detta innebar att barnet till stor del själv bestämde vad 

intervjun handlade om, även om jag med mina frågor och följdfrågor också påverkade intervjun. 

Intervjuerna pågick mellan cirka trettio och fyrtio minuter, i samtliga fall fick jag avsluta intervjuerna 

då barnen inte indikerade att de ville sluta. Jag avslutade genom att jag explicit uttryckte att jag skulle 

titta på klockan för att se hur länge vi hade pratat och i samtliga fall hade intervjun då pågått runt 

trettio minuter. Jag sa att vi hade pratat ungefär så länge vi skulle och att det började bli dags att 

avsluta och frågade om det var något barnet ville berätta som jag inte frågat om eller som inte kommit 

upp. I flera fall ville barnet berätta mer saker och fick då självklart göra det. När barnet pratat klart 

tackade jag, frågade vad barnet skulle göra nu när intervjun var klar och sa sedan explicit till barnet att 
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jag skulle stänga av inspelningarna. Efter intervjuerna pratade jag en stund igen med dem som fanns i 

hemmet och sa sedan hej då och lämnade huset/lägenheten. Cirka en vecka efter intervjutillfället 

skickade jag ett personligt tackkort till barnet där jag också skrev att jag skulle berätta när uppsatsen 

fanns att läsa.  

Databearbetning och analysmetod 

Jag börjar med att beskriva hur jag transkriberat de audioinspelade intervjuerna, därefter beskriver jag 

analysen steg för steg. 

Transkribering 

Jag har transkriberat allt som sägs på inspelningen från det den sätts på till dess den stängs av, både det 

jag säger och det barnet säger, och skrivit ner allt på det sätt det sägs inklusive ofullständiga ord, fraser 

och meningar. Jag har i de fall det framgår av min följande kommentar inom klammerparentes skrivit 

att barnet nickar jakande eller gör någon annan svarande ickeverbal gest, samt grafisk markerat när jag 

eller barnet avbryter varandra. Jag har dock inte skrivit ut tid för pauser utan i stället använt mig av 

interpunktion som visar längre tystnader. Denna typ av transkribering rekommenderas i en IPA-studie 

då en IPA-analys har hela den transkriberade intervjun som utgångspunkt för analysen, det går alltså 

inte att bestämma innan vilka delar som är intressanta för analys och sedan bara transkribera dem 

(Smith m.fl., 2012). Alla transkriberingar är gjorda så snart som möjligt efter intervjutillfället för att 

jag skulle ha intervjusituationen färskt i minnet, totalt gav transkriberingarna 3153 rader, eller 95 A4-

sidor, för analys.  

Jag stötte på problem som var kopplat till tekniken då det blev några ord/fraser i några intervjuer som 

inte gick att transkribera på grund av att jag och/eller barnet skrattade så högt att jag inte kan urskilja 

vad som faktiskt sägs. Likaså har jag stött på problem i transkriberingen för att barnet vänt sig bort 

från inspelningsapparaterna och samtidigt talat tyst. Detta sammantaget har lärt mig att 

inspelningsapparaterna ska placeras på olika ställen runt barnet samt skapat en medvetenhet kring att 

(inspelnings)tekniken kräver vissa förutsättningar som inte behövs vid andra typer av samtal.  

Som nämnts tidigare spelades intervjuerna in och de inspelningarna laddade jag ner på min dator och 

en back up-sticka direkt efter intervjuerna och raderade dem därefter från mobiltelefonen och 

diktafonen. Så snart uppsatsen är klar och godkänd raderas alla inspelningar och transkriberingar. 

Analysmetod 

Jag har analyserat mitt material inspirerad av de IPA-analyssteg som tas upp i Smith m.fl. (2012), samt 

av Smith, Jarman och Osbornes (1999) analysbeskrivning av ett idiografiskt fallstudie-

tillvägagångssätt [min översättning]. Analysmodellerna skiljer sig inte nämnvärt åt i de båda texterna 

och författarna påpekar i båda fallen att de beskrivningar och steg som presenteras är förslag och 

hjälpmedel för att kunna göra nyanserade djurgående analyser, inte fasta oföränderliga analysmodeller 

(Smith m.fl., 1999; Smith m.fl., 2012). Analysstegen i Smith m.fl. (2012) är sex till antalet: steg ett till 

fyra görs med en enskild intervju, steg fem är helt enkelt en övergång till en ny intervju där steg ett till 

fyra görs igen och så vidare till dess alla intervjuer analyserats, och steg sex är en jämförande analys 

mellan de olika teman som identifierats i de enskilda intervjuerna. Syftet med analysen är att 

synliggöra flera olika aspekter av informantens explicita berättelser och genom detta så långt det är 

möjligt hitta informantens perspektiv, upplevelse och meningsskapande, the emic perspecitve, samt att 

se utöver det som explicit sägs genom tolkning som diskuteras och reflekteras mot forskarens 
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förförståelse, teorier och/eller tidigare forskning, the etic perspective (Pietkiewicz & Smith, 2012). 

Smith m.fl. (1999) beskriver en snarlik analysgång med skillnaden att de också erbjuder läsaren 

förslaget att utgå från de teman som analyserades fram i den första enskilda intervjun när forskaren tar 

sig an intervju nummer två och så vidare i kommande analyser. Jag har valt att inte följa det spåret, i 

stället har jag försökt låta varje analys av en ny transkribering tala för sig själv och inte påverkas av 

den föregående analysen. Detta är vad Smith m.fl. (2012) rekommenderar och även Smith m.fl. (1999) 

ger som alternativt förhållningssätt. 

Jag beskriver nedan de steg jag arbetat med i analysen som alla tar avstamp i Smith m.fl. (1999) och 

Smith m.fl. (2012). I enlighet med vad författarna i båda texterna skriver om att analysmetoden inte är 

en fast oföränderlig modell har jag frångått stegen i några fall och jag skriver nedan ut explicit var, hur 

och varför. Analysstegen, bortsett från mina avvikelser, finns även kortfattat beskrivna i Rapley 

(2011:274-275).  

 Steg ett innebär att läsa transkriberingen om och om igen, med fördel kan man även lyssna på 

inspelningen i detta steg. Både läsning och lyssning görs för att forskaren verkligen ska grotta ner 

sig i intervjun och därigenom hitta informanten som fokus för analysen.  

 

 I steg två skriver forskaren ner tankar, funderingar, frågor och reflektioner som väcks av och i 

läsningen och lyssningen. Detta steg beskrivs som en relativt fri textanalys och de 

rekommendationer på typ av anteckningar som ges är just rekommendationer då det viktiga med 

detta steg är att se och lära känna innehållet i intervjun på ett djupare plan än vad man normalt gör 

när man läser/tar sig an en text. För att komma bortom det enbart beskrivande krävs denna typ av 

från flera olika perspektiv angripande analys och detta steg beskrivs som det mest tidskrävande och 

detaljerade och det analysarbete som man gör här ligger till grund för hela den fortsatta analysen. 

De typer av anteckningar som beskrivs och rekommenderas i Smith m.fl. (2012) ligger på flera 

olika nivåer och har olika fokus – spontana kommentarer, beskrivningar, språkliga kommentarer 

och begreppsliga uttryck – där spontana kommentarer är kommentarer kring det som läsning och 

lyssning väcker, beskrivningar syftar till att synliggöra till exempel nyckelord eller föreställningar 

om situationer eller händelser, språkliga kommentarer synliggör också explicit innehåll men på en 

annan språklig nivå, till exempel hur pronomen används eller om språk och innehåll extra tydligt 

verkar höra ihop. Begreppsliga uttryck skiljer sig från de tidigare nämnda kommentarstyperna då 

det är i dessa kommentarer en första medveten tolkning görs, det vill säga att perspektivet förskjuts 

från att ha haft fokus på informantens perspektiv mot det tolkande forskarperspektivet där forskaren 

tar med sin egen förförståelse, sina minnen och andra influenser in i läsningen. Jag har följt detta 

steg till stor del men i stället för att göra separata anteckningar för de olika angreppssätten av 

texten, det rekommenderas att man skiljer mellan de olika kommentarstyperna genom till exempel 

färgkodning, har jag valt att skriva dem tillsammans som en enhet. Undantaget är begreppsliga 

uttryck som jag valt att grafiskt separera från de övriga anteckningarna eftersom fokuset då börjat 

vridas från informanten till att medvetet börja inkludera forskaren. Anledningen till att jag inte 

separerade de övriga anteckningarna var att jag ansåg att den visuella spretigheten störde mig och 

försvårade arbetet med de kommande stegen av analysen.  

 

 Steg tre handlar om att hitta olika teman i transkriberingen. Att hitta teman görs både med hjälp av 

transkriberingen och de kommentarer och anteckningar som gjorts, med fokus på de senare. I detta 

steg gäller det att hitta teman utan att för den skull stänga möjligheten för att arbetet öppnar upp för 

nya upptäckter i texten. Se steg fyra för att ta del av hur jag förhållit mig till detta steg. 



19 

 

 

 I steg fyra ska temana från steg tre sorteras in under övergripande teman och presenteras i en 

översikt som visar de övergripande temana med exempelcitat. I mitt analysarbete har steg tre och 

steg fyra till viss del varit ett samtidigt pågående arbete på så sätt att jag ibland identifierat 

övergripande teman och underteman i omvänd ordning, det vill säga sett helheten innan delarna 

framträtt. Jag förhåller mig till detta som en del i den hermeneutiska dubbelheten och tillät mig 

därför att arbeta med analysen på detta sätt. Jag har valt att presentera temana som analyserats fram, 

med tillhörande citat, i varje enskild transkribering i löpande text i stället för i en översiktstabell. 

Jag har också valt att redovisa denna löpande text för varje enskild intervju under uppsatsens 

resultatdel. Detta därför att varje enskilt barns upplevelser av att leva med djur i hemmet annars inte 

får utrymme att synas med alla de nyanser och aspekter som visat sig finnas i barnens upplevelser 

vilket vore att osynliggöra både delar av upplevelserna samt den kunskap som kommer med dem.   

 

 Steg fem innebär en övergång till nästa transkribering och är ett steg av vikt. Här gäller det enligt 

Smith m.fl. (2012), vilket också Smith m.fl. (1999) ger som ett alternativt förhållningssätt, att 

försöka se bortom den nya förförståelsen man har fått genom analysen man just gjort och möta den 

nya intervjun med så liknande utgångspunkt som möjligt den första intervjuns. Detta för att ge varje 

intervju samma chans till ”särskildhet” som den första.  

 

 I steg sex görs en analys av alla de teman som analyserats fram i de enskilda transkriberingarna för 

att hitta huvudteman. Jag har gjort så att jag i detta analyssteg både utgått från temana i de enskilda 

transkriberingarna samt gått tillbaka till transkriberingarna med mina kommentarer och 

anteckningar då jag ansåg att det kan finnas viktiga teman för informanterna som helhet som 

nödvändigtvis inte är framträdande i de enskilda intervjuernas teman. 

Forskningsetiska överväganden 

Jag lyfter löpande under uppsatsens olika rubriker etiska aspekter som är viktiga att nämna och ta 

ställning till och går därför här främst in närmare på de aspekter som inte fått utrymme tidigare.  

Jag har under arbetet löpande förhållit mig till och, mig veterligen, hållit mig till de åtta allmänna 

regler som beskrivs av Vetenskapsrådet i God forskningsed (2011:12) där det framgår att forskaren i 

forskningsprocessen ska: ”[…] tala sanning om din forskning […] medvetet granska och redovisa 

utgångspunkterna för dina studier […] öppet redovisa metoder och resultat […] öppet redovisa 

kommersiella intressen och andra bindningar […] inte stjäla forskningsresultat från andra […] hålla 

god ordning i din forskning, bl. a. genom dokumentation och arkivering […] sträva efter att bedriva 

din forskning utan att skada människor, djur eller miljö […] vara rättvis i din bedömning av andras 

forskning”. Jag har också särskilt tagit del av informationen om kvalitet och tillförlitlighet som 

grundläggande för kravet på kvalitet i forskningen (Vetenskapsrådet, 2011). Jag har även arbetat aktivt 

för att uppfylla de fyra huvudkraven: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet uppfyllde jag genom informationen i 

informationsbrevet som beskrivs nedan och som finns bifogat som bilaga 2, samt genom att upprepa 

informationen muntligt om att medverkan är frivillig för barnet både före och i början av intervjun. 

Samtyckeskravet uppfyllde jag genom det medgivandebrev vårdnadshavarna skrev under där de bland 
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annat intygade att barnet tagit del av informationsbrevet och ville delta i studien, samt att jag muntligt 

berättade för barnet före och i början av intervjun att barnet när hen ville kunde avsluta intervjun. 

Medgivandebrevet finns bifogat som bilaga 2. Konfidentialitetskravet uppfyllde jag genom att förvara 

det inspelade materialet samt transkriberingarna på ett sådant sätt att inga obehöriga kom åt det, samt 

att jag inte skrivit ut namn eller andra uppgifter som kan identifiera informanterna när jag redovisade 

resultatet. Nyttjandekravet uppfylls i och med att alla inspelningar och transkriberingar raderas så snart 

uppsatsen är färdigställd och godkänd och ingen information utöver den som finns i uppsatsen 

kommer spridas vidare. 

Jag skrev informationsbrevet och medgivandebrevet utifrån de ovan presenterade aspekterna samt att 

jag tog del av mallar och förslag på informationsbrev från olika högskolor och universitet. Utöver 

detta utgick jag även från de aspekter som tas upp som fundamentala i kvalitativ forskning generellt 

och i IPA-studier specifikt, till exempel berätta vad intervjun huvudsakligen kommer ta upp för ämnen 

och hur materialet och analysen kommer presenteras (Smith m.fl., 2012). Jag valde också medvetet att 

inte använda ord och terminologi som kan vara svår att förstå innebörden av. De aspekter jag främst 

fann viktigt att få med i informationsbrevet var dels att de deltagande barnens namn ändras, 

tillsammans med andra uppgifter som kan identifiera dem eller knyta någon av dem till en specifik 

intervju eller ett citat, dels att tydligt skriva att barnens medverkan är frivillig och att barnet när som 

helst under intervjun kan avbryta sin medverkan. Utöver detta var det också viktigt att det tydligt 

framgick vad studien, och tillika intervjun, skulle handla om, hur materialet skulle behandlas och 

bearbetas, hur resultatet skulle presenteras samt under vilka former och förutsättningar intervjun skulle 

ske. I informationsbrevet stod också klart och tydligt att barnet måste ge sitt muntliga medgivande och 

vårdnadshavare sitt skriftliga. I informationsbrevet beskrev jag också de kriterier som barnet måste 

uppfylla för att kunna delta i studien. Jag beskrev även kortfattat mig själv. I medgivandebrevet fick 

vårdnadshavare skriva under på att de godkände barnets medverkan, att vårdnadshavare och barnet 

tagit del av informationsbrevet och barnets gett sitt muntliga medgivande samt att både 

vårdnadshavare och barnet är medvetna om att barnets medverkan är frivillig.  

Jag funderade innan intervjuperioden påbörjades hur jag skulle hantera en situation där barnet blev 

väldigt emotionellt, till exempel om det blev jobbigt att tala om ett djur som dött, alternativt att det 

kom upp information som på något sätt måste hanteras, till exempel brott mot barnet eller djuret. Med 

medvetenhet om att man aldrig kan förutse en sådan situation eller vara säker på vad som är det bästa 

sättet att hantera den på beslöt jag mig för att avbryta intervjun om barnet blev för ledset och det inte 

kändes etiskt okej att fortsätta, samt att agera likadant om något lagbrott eller annat grövre obehag 

visade sig pågå mot barnet eller djuret.  

Jag tar löpande i uppsatsen upp hur jag resonerat kring och försökt motverka maktasymmetrin som 

råder i en intervjusituation där intervjuaren är vuxen och den intervjuade barn. De medvetna val jag 

framför allt gjort har handlat om att barnet fått välja plats i hemmet för intervjun, jag har suttit på 

golvet under sex av intervjuerna, jag har flera gånger uttalat att det inte finns några rätt eller fel svar 

och att barnet när hen vill kan avsluta intervjun samt att jag försökt tänka på hur jag ställer frågor och 

vilka ord jag använder.  

Forskarrollen 

Som jag nämnde under rubriken Inledning har jag tidigare erfarenhet av att möta barn och djur 

tillsammans och se hur de interagerar och höra barn berätta om djur. Jag har också arbetat med frågor 

som handlar om huruvida djur kan inverka på barns empatiska förmåga och i så fall hur, samt med 
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olika typer av djurskyddsfrågor. Jag har även kunskap om hur barns relation till familjens djur kan 

användas negativt i familjer som präglas av våld, övergrepp och andra omsorgssvikter.  Detta har 

självklart påverkat mig och min syn på vad barn och djur är och kan vara tillsammans. I uppsatsen har 

jag försökt föra en kontinuerlig och medveten reflektion kring hur denna förförståelse kan påverka 

olika delar av arbetet med uppsatsen, detta i syfte att så långt det är möjligt inte låta min 

förståelsehorisont av barns upplevelser av att leva med djur i hemmet störa barnets berättelser eller i 

för hög grad påverka analysen. De aspekter av min förkunskap och förförståelse jag såg som extra 

viktiga att reflektera kring är min kunskap om djurs beteende, behov och lagrum samt att det finns en 

vuxenkontext kring hur samtal med barn om djur brukar gå till och vilka aspekter av relationen som 

brukar fokuseras. Som framgår under både teori- och metoddelen är tolkning en stor del av 

analysarbetet inom IPA vilket kräver av forskaren att hen reflekterar löpande kring sin egen position, 

påverkan och tolkningsram. Detta anser jag att jag har gjort men i linje med IPA anser jag också att 

forskaren aldrig helt kan åsidosätta sig själv i sin forskning och därför alltid påverkar densamma. Den 

här uppsatsen är därför präglad av mig och min bakgrund, exakt på vilket sätt är omöjligt att säga. 

Men syftet med uppsatsen är inte att ge en oföränderlig statisk generell bild av barns upplevelser av att 

leva med djur i familjen, uppsatsens förhoppning är att ge en bild av många för att bredda synen på 

vad barn och djur kan vara tillsammans.  

Analys och resultatredovisning  

Under denna rubrik redovisar jag resultaten utifrån det analysarbete som gjorts vilket innebär en 

presentation av de teman med exemplifierande citat jag genom min analys funnit. Jag redovisar först 

de teman jag identifierat i varje enskild intervju och därefter resultatet av analysen av intervjuerna som 

helhet. Avslutningsvis besvaras också uppsatsen fyra frågeställningar. Under kommande rubrik, 

Diskussion, knyts resultaten till tidigare forskning. Jag börjar dock med att kortfattat beskriva hur 

studiens metodval och teoretiska bas påverkat analysarbetet.  

För att kunna analysera barnens upplevelser enligt den analysmetod jag valt och som finns beskriven 

under rubriken Analysmetod har jag haft studiens teoretiska bas, som beskrivs under rubriken 

Teoretiskt perspektiv, som utgångspunkt. Studiens teoretiska anknytning till fenomenologi, 

hermeneutik och idiografi har gett mig verktyg att upptäcka olika sätt att uppleva på, samt ett ramverk 

för mitt tolkningsutrymme och en förankring i vikten av att varje enskild intervju först får analyseras 

så orelaterad till de andra som möjligt. En utgångspunkt i analysen var att vad jag egentligen bad 

barnen göra i intervjuerna var att ta en del av deras vardag, lyfta fram, prata och reflektera över den 

och därigenom ge sin subjektiva tolkning av fenomenet att leva med djur i familjen. Dessa åtta 

subjektiva tolkningar blev sedan min empiri att analysera. I analysen har jag pendlat mellan delar, till 

exempel ordnivå, och helhet, till exempel en hel transkribering, och på en annan nivå mellan ett 

förstahandsperspektiv, barnets upplevelse, och ett andrahandsperspektiv, min tolkning. Jag har också 

från teorin fått hjälp att få syn på olika delar av hur vi kan uppleva, till exempel att en del av 

upplevelsen kan vara knuten till vår fysiska kropp eller till någonting som är frånvarande snarare än 

närvarande. Konkret hur analysen är gjord finns närmare beskrivet under rubriken Analysmetod. 

För att inte riskera barnens anonymitet gentemot läsarna, deras vårdnadshavare inkluderade, har jag 

vidtagit ett antal åtgärder både i den löpande texten och i citaten från barnen. Jag kallar alla barn 
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”hen”, jag kallar alla djur ”djur” eller ”hen” och jag har ändrat viss information som jag annars ansett 

haft för stor risk att kunna knytas till ett specifikt barn. Det har handlat om icke-meningsbärande 

information, till exempel kan ordet ”fåtölj” bytts ut mot ”soffa”, ”sovrum” bytts ut mot ”hall” eller 

”morfar” bytts ut mot ”farmor”. I de fall barnet kallar djuret ”det” eller ”den” i citat har jag låtit det stå 

kvar så, dock har jag i citat utelämnat vissa ord barnet säger som skulle identifiera till exempel 

djurslag och då i stället skrivit [art]. I de fall flera olika djur finns i barnets hem har jag förhållit mig på 

samma sätt vilket gör att det inte framgå hur många djur barnet lever med och om de är av olika eller 

samma djurslag. Den åtgärd som kan påverka läsarna mest, eftersom den till viss del påverkar 

läsbarheten negativt, är användningen av orden ”djur” och ”hen” för alla djur. Jag har dock gjort 

bedömningen att läsbarheten är god nog och att barnets rätt till anonymitet måste prioriteras så länge 

läsbarheten är tillräcklig. Intervjuerna har fått två bokstäver tilldelade sig och inga namn, vare sig 

riktiga eller fingerade, skrivs ut. 

Intervju FA 

Temana i intervju FA är kommunikation, närhet samt agens. I temat kommunikation finns både 

kommunikation mellan barnet och djur, djur och andra djur samt barnet och andra djur. I temat närhet 

finns fokus på dels gos och mys mellan barnet och djur, dels djurs påtagliga närvaro i hemmet. 

Slutligen syftar temat agens främst på agens hos djur. Nedan följer beskrivningar och exempelcitat 

knutna till de olika temana. 

Barnet och djur kommunicerar främst genom kroppslig, verbalt obefintlig, kommunikation. Ett 

exempel på det är när barnet berättat hur djur inte ville hälsa på mig när jag kom till deras hem och jag 

ställer följdfrågan hur barnet visste att djur ville ner från barnets famn ”Mm ja liksom hen försökte 

kravla sig på min arm å hoppa ner de e så hen brukar göra när hen vill ner” (rad 122-123). Ett annat 

exempel är när barnet berättar att djur ibland lyfts upp i barnets säng på kvällen när barnet ska sova 

”[…] men då kanske hen inte vill å då går hen därifrån de e hens sätt att visa att hen inte vill […]” (rad 

61-62). Dessa två exempel visar också på djurs agens, att djur har möjlighet att påverka vad hen gör 

och inte gör i familjen. Några andra exempel på hur barnet tillskriver djur agens är ”Men hen gillar 

inte sin egna filt så hen bara går å lägger sig nånstans i sin soffan bara smya ner sig där å då går det 

inte å få bort hen […]” (rad 98-99). Ett exempel på både agens hos djur och kommunikation mellan 

barnet och djur är ”Eum vi brukar hälla upp lite [mat] när hen liksom går vid våra ben […] å säger ja 

vill ha mat ja vill ha mat ja vill ha mat å tjatar på oss. Hen liksom först går hen till en å då märker hen 

att vi inte förstår men sen går hen till nästa å då då förstår den” (rad 158-161). Barnet berättar också 

om situationer där djur kommunicerar med varandra samt hur andra djur kommunicerar med barnet på 

ett sätt som orsakar barnet obehag ”Jaa att ja ville hålla i den men aa den ville inte men då liksom bara 

bet den mig de va dens sätt va att visa ja vill inte” (137-138). Även om barnet förstår vad djur vill så 

ger barnet inte djur en viss typ av mat för att den luktar så illa, detsamma gäller att handskas med bajs 

och kiss ”Naä de får mamma å [namn] sköta […]” (rad 224-225). 

Barnet berättar även om fysisk närhet mellan barnet och djur genom gos och mys. Ett exempel på både 

närhet, kommunikation och agens är ”Ja de känns jättemysigt man vill liksom bara ligga å krama sov å 

mysa me hen men då bara ja har fått nog ja går ifrån ja går ifrån klar” (rad 178-180). På frågan hur det 

är att bo med djur svarar barnet ”Ja ja tycker det e mysigt ibland kan man mysa lite å så eller nåt” (rad 

49) och på följdfrågan vad de gör när de myser svarar barnet ”A då brukar ja hålla hen i knät och mysa 

lite och klappa eller så men ibland när ja ska få min arm under hakan å lägga mig ner för att säga 

gonatt då liksom liksom s ligger hen å tänker hålla mig fast sen liksom knappt komma loss” (rad 51-
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54). Det är också ett exempel på att djur ofta finns närvarande i olika rum och aktiviteter. I hallen har 

djur en egen möbel som fyller ett visst syfte, ovan finns exempel på att barnet och djur delar säng, 

hemmets trösklar beskrivs av barnet också ha ett speciellt roligt syfte för djur och på frågan om djuret 

får göra samma saker som övriga i familjen och vad det i så fall är svarar barnet ”Jaa lite olika hen får 

nästan vad hen vill förutom att förstöra lite” (rad 343-344). Barnet uppger inte själv att djur tillhör 

familjen men svarar ja när jag ställer frågan, barnet tar sedan själv upp det igen när vi pratar om att 

djur inte följer med när den övriga familjen reser bort ”Hen e ju me i familjen hen borde ju också få 

följa me för de e familjen som åker alltid och då [namn] e ju en del av familjen. Så dom kan inte säga 

att vi ska åka me hela familjen om hen inte ska följa me. De gillar inte ja hm” (rad 423-425). 

Intervju LB 

Temana i intervju LB är vardaglighet, tidssammanflätning samt närhet. I temat vardaglighet finns 

gemensamma vardagliga upplevelser mellan barnet och djur knutet både till hur hemmet delas och 

saker de gör tillsammans, medan temat tidssammanflätning handlar om hur barnet skapar ett nu där 

både djur som funnits tidigare och en eventuell framtid utan djur blir närvarande. Temat närhet består 

både av fysisk och psykisk närhet. Nedan följer beskrivningar och exempelcitat knutna till de olika 

temana. 

Barnets berättelse av att bo med djur beskrivs främst som en positiv relation med gemensamma 

upplevelser, till exempel att sova ihop ”Hen hoppar upp hos mig typ varje kväll å så ligger hen där.” 

(rad 33) eller att vara ute tillsammans ”Ibland e vi ute tillsammans […] Nån gång när ja va själv så 

gick hen typ brevi eller framför mig a de va jättemysigt” (rad 86-87). Men det gemensamma kan också 

bestå i delandet av hemmets möblemang ”En gång ä så såg ja hen typ längst typ långt bak i en byrå” 

(rad 237) eller i rutinhändelser så som att äta ”[…] har sin egen mat men ibland […] om de har trillat 

ner nåt på golvet vill hen komma å äta de […]” (rad 311-312) eller andra upplevelser av delade 

utrymmen ”[…] när hen drar in massa barr så kan de kännas lite men varför ah […]” (rad 259-260). 

Barnet säger också att det är kul att ha djur och att hemmet utan djur blir förändrat ”[…] vi köpte ju 

hen för att de e så ro de e jättekul å ha ett husdjur utan husdjur de blir så tomt. Vi kom hem efter att ha 

avlivat hen å sen […] typ tomt ingen kom upp å sov hos mig på kvällen […]” (rad 291-294). 

Barnet berättar om djur som funnits i familjen tidigare, samt hur det kan komma att bli när nuvarande 

djur inte längre finns, på ett sätt som gör att dåtid, nutid och framtid knyts samman och blandas med 

varandra. Till exempel är ett avlidet djur med som måttstock när barnet på uppmaningen att berätta 

vad hen känner för det nuvarande säger ”Men de känns som asså ja det underbaraste levande djur i 

världen” (rad 234). Ett annat exempel är att ett avlidet djur fortfarande anses vara del av den 

nuvarande familjen ”[…] å ja räknar fortfarande hen som e avlivad […] som en familjemedlem” (rad 

207-209) samt att nuvarande djurs livslängd påverkar barnets framtid ”[…] för mina föräldrar har sagt 

att efter djur så ska vi inte ha något mer husdjur […]” (rad 290-291). Utöver dessa exempel berättar 

barnet flera anekdoter där nu inte längre närvarande djur är med som huvudpersoner. Ett närliggande 

område är att barnet beskriver det som att vid bortavaro från djuren kan hen glömma/distansera sig 

från djur ”Asså när jag är borta å väl har kommit igång me nåt bus så glömmer jag hen så ere ofta (rad 

168-169), ”[…] jag säger ibland att ja saknar hen […] men som ja sa förut så glömmer ja hen lite […]” 

(rad 171-172). 

Ett ytterligare framträdande tema i barnets berättelse är fysisk närhet, vilken både beskrivs som positiv 

och negativ. Den positiva fysiska närheten är den barnet och djur delar när de till exempel ska sova 

”[…] de e vanligt att hen lägger sig på mig ja tycker bara de e skönt […] asså de e väldigt typ nå de e 
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nåt tungt på sig typ härligt å mysigt” (rad 40-41, 43-44), medan den negativa fysiska närheten handlar 

om att djur biter, river och hoppar på barnet ” […] men de e när hen river å biter mig ja blir typ 

irriterad […]” (260-261) eller ”[…] så typ hoppar hen upp såhär på ditt ben aa om ja står typ på 

marken så ja e tvungen att sparka av hen. Å de gör jätteont […]” (rad 119-121). En annan typ av 

närhet är mer psykisk, eller mental, och är knuten till att barnet läser av djur för att sedan agera utifrån 

antingen sina egna eller djurs behov ”[…] då ser jag att hen har de stora uppspärrade ögon å typ tittar 

på mig å då blir ja lite rädd å försöker få bort hen […]” (rad 116-118) eller ett annat typ av exempel 

där barnet uppfattat att djur ville komma in i barnets garderob och barnet öppnade garderobsdörren till 

djur ”[…] så öppnade ja å drog ut den där å så gick hen runt där å så gick hen därifrån å börja nosa där 

borta i stället så ja bara men nu gjorde ja de där i onödan […]” (rad 246-247). 

Intervju HC 

Temana i intervju HC är kropp och rörlighet, oförmåga att påverka samt känslor. I temat kropp och 

rörlighet finns barnets kropp och vad den utsätts för som central tanke, vilket också påverkar hur 

barnet vill röra sig i hemmet. Även rum och möblers olika funktion finns inom detta tema, samt 

barnets relation till djur utifrån hur djur använder sig av barnets kropp. Under temat oförmåga att 

påverka finns ett antal olika fokus, främst knutna till att barnet inte kan påverka sitt umgänge med djur 

samt att barnet inte kan påverka vilka djur som bor i familjen. Temat känslor är som det låter de 

känslor barnet beskriver när hen pratar om djur, och barnet beskriver ett stort spann av känslor. Nedan 

följer beskrivningar och exempelcitat knutna till de olika temana. 

Barnet beskriver olika relationer till djur, mycket beroende på egenskaper hos djur, men gemensamt är 

hur barnets kropp och rörlighet blir påverkad. Den typ av djur som barnet tydligt föredrar är djur som 

är lugna och tillbakadragna ”Naej ja gillar typ bara hen hen e blyg och hen gör inte speciellt mycke 

hen mer bara håller sig undan å e blyg” (rad 194-195) och om ett annat djur ”[…] den flytta å va min 

favorit å den va ännu blygare den va aldrig på några […]” (rad 203-204). Denna typ av relation 

beskrivs inte som kroppsligt påträngande är också den som barnet tillskriver den mest mångfacetterade 

känsloskalan – barnet sörjer och saknar denna typ av individ när hen av olika anledningar försvunnit 

från hemmet ”[…] å då säljde dom mitt favoritdjur ja e fortfarande lite lessen […]” (rad 200-203) med 

fortsättning av samma situation och tema på rad 220-221 ”Asså ja kände ja tänkte bara asså ja vart 

bara lessen och ja grät inte men ja va jättelessen så ja satt i soffan å gjorde ingenting […]”. Barnet 

känner också medlidande med djur som innehar denna typ av egenskaper i relation till djur som inte 

gör det ”[…] och djur har visst råkat bita så att hen har fått av skinn på sina öron […] ja tycker de e 

lite synd om hen därför” (rad 337-339).  

Men barnet talar också om en annan typ av relation som är mer negativ och påverkar barnet på andra 

sätt där främst barnets fysiska kropp och rörlighet i hemmet står i fokus. Barnet beskriver en relation 

som är jobbig ”[…] e kissar å bajsar inne de e de jobbigaste me hen” (rad 20-21), oförutsägbar ”[…] å 

så kan hen bita bara de att ja vet inte varför hen biter men hen kan bita bara helt wipps […]” (rad 161-

162) och kan tillfoga barnet smärta ”Asså jag struntar mest i om hen biter mig ja blir mest bara sur å 

går å lägger mig i sängen” (rad 164-165) eller en fortsättning på samma tema  ”[…] och e gick in i var 

i fåtöljen å spela för asså de gjorde bara ont asså” (rad 156-157). Denna typ av relation påverkar 

barnets rörlighet i hemmet då hen medvetet söker upp platser dit djur inte kan komma nära hen, till 

exempel vissa möbler eller rum. Den här typen av mer negativ relation tillskrivs inte så bred 

känsloskala, till exempel verkar barnet inte sakna denna typ av individ när hen försvinner från familjen 

”[…] [namn]skulle flytta och ja bara yes […]” (rad 254-255) och djur nämns som någon som tar för 
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sig på sätt som till synes påverkar barnet negativt ”[…] kan bli ganska jobbig ibland för hen hoppar 

alltid på en […]” (rad 254-255).  

Ett ytterligare tema är barnets oförmåga att påverka situationer, vilka även några av citaten ovan visar. 

Barnet verkar uppleva en oförmåga att kunna påverka vilka djur som bor i hemmet ”[…] å de va den 

som dog så de va typisk otur där” (rad 19-20), eller ett annat exempel  ”Men asså ja vart jättelessen när 

ja fick reda på att vi kan inte har kvar […]” (rad 215), samt hur djur beter sig mot hen ”[…] om man 

råkar klappa den så börjar den typ hoppa på dig å äh e man e typ tvungen å klappa den” (rad 65-66). 

Denna oförmåga att påverka syns i barnets beskrivning av vilka som är familjemedlemmar då det är 

knutet till hur konstant djur är i familjen. På frågan om vilka som barnet anser tillhöra hens familj 

svarar hen bland annat ”[…] å inte hen för hen kommer flytta […]” (rad 250). Vidare är ordet älskar 

inte knutet till huruvida djur ses som en familjemedlem eller inte, djur som barnet explicit sagt att hen 

älskar utesluts lika explicit från familjen med motiveringen att det ska flytta. Barnet har också vissa 

regler för vad hen får göra med och mot djur, till exempel att inte ”[...] slå hen […]” (rad 314), medan 

djur kan både bita och riva barnet utan att barnet verkar kunna påverka nämnbart ”Asså ee asså om 

hen typ har rivit mig typ såhär en gång bet hen mig här å de asså de gjorde så ont […]” (rad 147-148). 

Intervju ID 

Temana i intervju ID är djurs behov, djurs egenskaper samt sekundärrelation. Temat djurs behov är 

knutet till barnets kunskap om djurs eget skötselbehov och djurs omgivnings skötselbehov, medan 

temat djurs egenskaper är knutet till de egenskaper barnet tillskriver djur. Temat sekundärrelation är 

kopplat till att barnet beskriver umgänget med djur som något som ofta går genom/via någon/något 

annat. Nedan följer beskrivningar och exempelcitat knutna till de olika temana. 

Barnet beskriver med detaljrikedom vad djur behöver för att må och ha det bra. Det berör främst djurs 

fysiska behov, till exempel ”[…] hen måste ha hö a för de e jättebra för hens tänder […]” (rad 97-98), 

eller ”[…] så får hen extra mycke sallad å morot å gurka de e såna grönsaker hen kan äta vi har hemma 

och vitkål […] å så kan djur äta gurka” (rad 37-39). Det kan också handla om vad man inte får göra 

med eller mot djur ”[…] där djur dricker vatten måste man diska man man får inte ha diskmedel i 

vattenflaskan de e inte bra de” (rad 79-80) eller ”Äöö man får inte ge hen tomat […]” (rad 322) eller 

vad djur rent kroppsligt behöver/inte behöver för skötsel ”[…] borstar aldrig tänderna […]” (rad 179), 

”[…] schampo å en borste för hen e rätt skitig […]” (rad 72-73). Barnet beskriver också många av 

djurs olika egenskaper, till exempel att djur kanske är rädd för höjder ”Hen bara kollar å sen går djur 

ner me tassarna […] hen kanske e höjdrädd” (rad 295-296) eller att djur är blyg ”Hen e mycke i huset 

å då e man blyg” (rad 145). Även här beskriver barnet med detaljrikedom, till exempel berättar hen om 

hur djur låter när de pratar ”[…] de e ett speciellt kurr å då kurrar hen på människor [...]” (rad 150-

151) med fortsättningen ”[…] men när djur pratar med varann så e de i i i i […] (rad 155). Barnet 

beskriver också hur djur beter sig mot andra djur ”[…] blir bara lite less på hen när hen bråkar de e o 

hen bråkar jätteofta hen bråkade igår hen kan bråka kan hen göra ja visste inte va hen gjorde när ja tror 

hen kanske bråkade när ja va på fotboll kanske hen bråkade ja vet inte (rad 222-225). 

Barnet berättar mycket lite om vad djuret och barnet gör tillsammans och de berättelser som beskrivs 

är ofta fokuserade på djuret via någon eller något annat ”Jaa mamma håller koll också å sen får ja 

klappa […]” (rad 179) eller barnets svar på en fråga om barnet deltar vid städning av djurets 

omgivning ”Ibland brukar ja få hjälpa till […]” (rad 71). Ibland är djur i ett annat rum när barnets 

familj har gäster för att hen ska få vara ifred och barnet ber då om lov för att gå in och vara med djur ” 

[…] man måste fråga först […] de e de viktigaste om hen e på nån annanstans […]” (rad 260-262). På 
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frågan om barnet anser att djur kan vara familjemedlemmar svarar barnet ja men med en referens till 

en annan person ”Aa djur e de också för djur e mysiga å goa men på morgonen när jag äter frukost 

brukar [namn] komma fram å gå till hen hej tjejen brukar hen göra […]” (rad 307-309). 

Intervju ME 

Temana i intervju ME är rörlighet, distans samt motsägelser. Temat rörlighet handlar om hur djurs 

rörlighet på olika sätt påverkar barnets och djurs relation. Temat distans innefattar olika aspekter som 

sammantaget beskriver en icke-nära relation mellan barnet och djur, medan temat motsägelser 

fokuserar på hur barnet beskriver upplevelser på sätt som ofta motsäger varandra och delar upp 

information i antingen-eller. Nedan följer beskrivningar och exempelcitat knutna till de olika temana. 

Barnet tar ofta upp att djur springer runt hela tiden och aldrig är still ”Hen springer från ställe till ställe 

och luktar lite överallt […]” (rad 28), ett annat exempel är som svar på frågan om djur kan några 

konster ”Neej springer mest bara runt” (rad 223). Detta påverkar också barnets möjlighet att mysa med 

djuret ”[…] för [art] kan man inte mysa me för dom står aldrig stilla […]” (rad 226). När djur springer 

omkring kan hen förstöra saker vilket begränsar djurs möjlighet att vara i hela huset ”Öö vi brukar 

aldrig släppa in hen i i förutom köket […]” (rad 34) och på grund av det barnets möjlighet att var nära 

djuret ”[…] å sen när de e instängda så blir de dom e aldrig runt en […]” (rad 227). Djur har också en 

plats där barnet inte kan söka upp det för då kan djur bita och fräsa ”Ja om man petar in sitt typ finger 

för att se om hen e där då kan hen bita eller så fräser hen” (rad 151-152).   

När barnet beskriver djur och olika situationer är det ofta med distans. Till exempel gosar eller gör 

barnet sällan något tillsammans med djur ”Ja brukar ta upp hen ibland inte så ofta” (rad 221) och 

barnet deltar inte i djurs skötsel annat än mycket sällan.  Barnet tänker inte på djur vid frånvaro från 

det och svarar på frågan om hur det är att vara ifrån djuret ”Jag brukar inte tänka på det” (rad 176). 

Barnet har flera motsägelser i sina berättelser. Till exempel svarar barnet på frågan om det är något 

hen tycker är dåligt eller bra med att ha djur att de dåliga är behöva städa efter dom, vilket barnet inte 

gör ”När man har en [art] ere dåligt för man måste rengöra buren hela tiden de e rätt jobbigt (rad 308-

309). En annan motsägelse är svaret på frågan om vad barnet tycker om att ha djur ”De e roligt även 

om ja inte är så mycke me hen e de roligt” (rad 287). En ytterligare motsägelse är vad som ska göras 

när någon i familjen blir biten av djuret ”De gör lite ont men ja vet inte för min mamma sa att man 

behövde medicin men min pappa blev biten men de har inte hänt nånting å de började blöda då” (rad 

154-156). För barnet är djur dock en trygghet trots att de inte umgås speciellt mycket ”Mm ja gillar å 

ha djur hemma de känns mer om man e själv hemma om ee min mamma inte har kommit hem då 

känns de ändå som att man inte e hemma själv” (rad 289-290) och barnet kan en del om djurets 

skötsel, behov och beteende trots att hen inte deltar i det. När barnet ska beskriva vilka som tillhör 

hens familj gör barnet en uppdelning där djuret tillhör en del av familjen men inte den andra. 

Intervju VF 

Temana i intervju VF är rädsla och aggressivitet, samt missnöje. I temat rädsla och aggressivitet finns 

fokus på både barnets och djurets rädsla och aggressivitet och hur de i vissa fall hur de påverkar 

varandra. Temat missnöje är knutet till att barnet i flera fall önskar att djur vore på ett annat sätt. 

Nedan följer beskrivningar och exempelcitat knutna till de olika temana. 
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Barnet berättar vid flera tillfällen om både djurs och sina rädslor. Djurs rädslor handlar antingen om 

hur djur ser ut när djur är rädd ”[…] när hen e rädd så har hen blir hens ögon vita […]” (rad 304-305) 

eller vad djur är rädd för ”När man skriker å jagar hen […]” (rad 145). Barnets rädsla är knuten till att 

något ska hända djur ”[…] och sen smiter hen på gatan å blir påkörd” (rad 280) eller ”[…] ja trodde 

hen skulle bli död” (rad 353), och som sista exempel ”[…] då kanske dom kastar den kniven på djur 

[…]” (rad 356-357). Den aggressivitet barnet tar upp tar avstamp i både djurs aggressivitet och 

barnets. Djurs aggressivitet beskrivs av barnet vara knutet till när djur inte vill bli hanterad ”Mm typ 

när man klappar två […] och typ när man håller på me naglarna” (rad 233-234) och kan även vara 

mellan två djur ”[…] en jättestor brukar bita dom […] och en liten blev rädd” (rad 188-189). Barnet 

berättar även om djur som inte bor med barnet som väcker rädsla hos barnet. Beskrivningen av barnets 

egna aggressivitet är ofta i form av förbud ”Äuu skrika hen i öronen de få ja inte klämma hen hårt få ja 

inte hålla fast hen i bena får ja inte […]” (rad 155-156). 

Missnöje på olika sätt är ett genomgående tema i barnets berättelse. I flera fall är det kopplat till att 

djur inte är gosigt med barnet, till exempel ”[…] hen e inte särskilt mysig hen gosar aldrig hen gosar 

inte me mig” (rad 42-43), ett annat exempel är barnets svar på frågan vad hen brukar göra tillsammans 

med djuret ”Försöka å gosa men man kan klappa hen när hen e fast på sin plats” (rad 160). Barnet 

beskriver också att när hen och djur väl gosar är det genom att barnet bär djur, men när barnet får 

frågan om det finns något som är bra med att ha djur svarar hen ”[…] att ja kan bära på hen och de 

dåliga va att hen smiter jämt när ja bär hen aa” (rad 256-257). Barnet fortsätter och utvecklar ” Och 

ibland kan ja gosa me hen å sen ibland river hen när ja in när hen inte vill längre de känns som hen 

bestämmer över huset när vi ska sluta” (rad 260-262). Barnet uttrycker också missnöje över att djur 

inte får följa med när den övriga familjen reser bort och svarar på frågan om vad det är som är dåligt 

med att djuret inte får följa med ”Att man saknar hen å man får typ inget gos […]” (rad 326). Ett annat 

typ av missnöje, ofta kopplat till rädsla, riktat mot djur är att djur rymmer. Trots ett slags allmänt 

missnöje säger barnet att hen vill att djur ska leva länge ”I hundra miljoner år då dör ja före” (rad 297). 

Barnet hjälper själv inte till med djurs skötsel, men uttrycker missnöje med att en annan 

familjemedlem aldrig hjälper till ”[…] hen gör ingenting bara jobbar å tittar på teve […]” (rad 94). 

Intervju GG 

Temana i intervju GG är förmänskligande, familjekoppling samt platser och trygghet. Temat 

förmänskligande innehåller dels mänskliga tankar, dels mänskliga repliker, vilka båda tillskrivs djur av 

barnet. Temat familjekoppling är bredare och syftar till att barnet ofta har vardagliga familjära 

liknelser för situationer och ting som är knutna till djuret, samt att många olika djur anses tillhöra 

barnets familj. Temat platser och trygghet representerar barnets beskrivningar av hur djur har olika 

platser i hemmet som kan vara både trygga eller otrygga för djur beroende på situation. Nedan följer 

beskrivningar och exempelcitat knutna till de olika temana. 

Barnet ger djur dels mänskliga repliker, dels mänskliga tankar. Ett exempel på replik barnet ger djur är 

”[…] å sen när man går därifrån så ba neej snälla fortsätt […]” (rad 133-134) och ett exempel på både 

en mänsklig replik och tanke som barnet tillskriver djur är när barnet en kort stund på skoj stängt in 

djur i en papperspåse och därefter öppnar påsen ”[…] öppnade lite grann så att hen skulle fatta ja nån 

öppnar nån öppnar hen trodde nog först att hen hade blivit kastad” (rad 256-257). Ett ytterligare 

exempel är ”[…] hen låter oftast oss va när vi sover för hen vet att nu måste ja va tyst för nu sover 

dom […]” (rad 177-179).  
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Ett närliggande tema är kopplingen till familjen och vardagshändelser. Barnet har mänskliga referenser 

och/eller liknelser när hen talar om djur, till exempel ”[…] men nu har vi såhär borstar typ som en 

hårborste fast lite mjukare strån på å lite mer strån typ som en tandborste fast de e lite bredare […]” 

(rad 124-126) och nämner aktiviteter som kan ske även mellan familjens människomedlemmar ”Ää ja 

brukar leka kurragömma me hen hen kan jättemånga ställen […]” (rad 136-137). Barnet säger också 

att djur kan vara familjemedlemmar, även djur som inte längre lever ”[…] även om nån har dött så ska 

dom ändå tillhöra familjen” (rad 342). Barnet svarar på frågan om hen brukar tänka på djur när barnet 

är bortrest och djur är kvar hemma att ”Ja ja brukar ju ta bilder på hen innan så att ja inte glömmer bort 

hen ja tänker på hen varje da nästan” (rad 286-287). 

Barnet berättar också om platser som är eller inte är trygga för djur. Bland annat beskriver barnet djurs 

hus som en trygg plats, likaså platsen bakom familjens fåtölj. Barnet beskriver också situationen när 

djur och barn gosar som en trygg plats för djur ”[…] å ibland när man gosar me hen känner hen sig 

också trygg för då vet hen att ingenting kommer att hända mig när ja e här uppe” (rad 87-88). Barnet 

nämner gos relativt ofta, men inte särskilt ingående ”Den gosar man kan ha roligt å man kan ta hand 

om den […]” (rad 181). En plats som barnet beskriver som trygg för djur kan också bli en plats som 

djur försvarar när barnet eller annan familjemedlem gör intrång, vilket kan resultera i att barnet blir 

rivet och/eller bitet ”Asså de kändes som att nån nöp dig lite med naglarna men de gjorde inte jätteont 

men man fick lila små märken” (rad 232-233). 

Intervju MH 

Temana i intervju MH är olika världar samt ointresse. Temat olika världar representerar hur barnet 

beskriver sitt och djurets leverne som åtskilt medan temat ointresse handlar om att barnet beskriver 

mycket lite om djurs behov, rutiner och egenskaper. Nedan följer beskrivningar och exempelcitat 

knutna till de olika temana. 

Barnet berättar om djur på ett sätt som markerar att de inte interagerar i någon högre utsträckning. Ett 

exempel på det är barnets svar på frågan om djur har någon plats som hen tycker extra mycket om att 

vara på ”Aa jag vet inte riktigt men ja brukar se hen ganska mycke i vardagsrummet kanske lite mer än 

dom andra ställena” (rad 30-31), ett annat exempel är barnets svar på frågan om djur får mat några 

gånger om dagen eller om hen har mat framme hela tiden ”Aa hm de de vet ja inte riktigt hur vi gör 

me” (rad 58). Ett ytterligare exempel är att barnet och djur inte delar möbler, till exempel kommer djur 

inte upp till barnet när hen är i soffan ”Nae hen brukar inte göra de” (rad 77) eller upp i barnets säng 

vilket barnet tycker är ”[…] ja men de e okej” (rad 54). Ett annat exempel på hur barnet pratar kring 

sig själv och djur är ”Hmm asså vi brukar inte göra så många grejer tillsammans men aa kanske nån 

gång när ja va lite mindre men de kommer ja inte riktigt ihåg” (rad 73-74).  

Barnet beskriver inte djur i några negativa ordalag men hens beskrivning av djurs rutiner, behov och 

egenskaper är knappa och ofta kan barnet inte svara på specifika frågor om djur. Två exempel finns 

ovan och ett annat är då barnet svarar på om djur har några leksaker ”Aa njaa nån leksak har hen väl 

men ja vet in ja e inte riktigt säker” (rad 178-179) och ett ytterligare exempel är barnets svar på 

följdfrågan vad djur gör när hen går runt hemma ”Aa hen ja vet inte riktigt hen bara går runt” (rad 28). 

Barnet säger vid ett tillfälle att det är okej att djur inte följer med när övriga familjen reser bort men 

”[…] ibland kan de va pyttelite tråkigt men mm […]” (rad 104) och på följdfrågan vad det är som är 

tråkigt svarar barnet ”Jaa typ att man känner gä att man vill leka lite me hen eller nåt sånt där typ” (rad 

106-107).  Barnet tar också upp att hen och djur leker ibland när de är bortresta men att barnet då är 

lite rädd att bli biten vid vissa moment i leken, även om det inte hänt någon gång, och barnet anger 
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även att djur är en familjemedlem och att hen klappar djur ibland. Det finns andra djur i barnets 

omgivning som barnet nämner, med vilka hen leker och gosar.  

Intervjuerna som helhet 

De teman i upplevelserna som identifierats och redovisats ovan i varje enskild intervju är 

kommunikation, närhet, agens, vardaglighet, tidssammanflätning, kropp och rörlighet, oförmåga att 

påverka, känslor, djurs behov, djurs egenskaper, sekundärrelation, rörlighet, distans, motsägelser, 

rädsla och aggressivitet, missnöje, förmänskligande, familjekoppling, platser och trygghet, olika 

världar samt ointresse. Denna vidd av teman visar bredden på barnens upplevelser av att leva i en 

familj där det också lever ett eller flera djur. Jag har dock valt att inte bara utgå från dessa teman i 

analysen av intervjuerna som helhet utan även titta på transkriberingarna som helhet, detta därför att 

det kan finnas likheter och olikheter i intervjuerna på andra nivåer än de identifierade temana i varje 

enskild intervju. De teman som då framträder och redovisas nedan är barnets och djurets kroppar, 

obehag och strategier, gos och mys, ansvar och kunskap och andra djur. Nedan följer beskrivningar 

och exempelcitat knutna till de olika temana och jag har i de flesta fall valt andra citatexempel än de i 

de enskilda intervjuerna och för att så långt det är möjligt fortsätta värna barnens rätt till anonymitet 

skriver jag inte ut från vilken intervju citaten är valda, bara radnummer. 

Barnets och djurets kroppar 

På ett eller annat sätt är djurs kroppar framträdande i intervjuerna, kopplat till kommunikation 

och/eller rörlighet i hemmet. Det kan vara hur djur kommunicerar sin önskan eller sinnesstämning ”Aa 

jag har ju lärt mig att när [art] typ kisar lite så ere typ vi e vänner […]” (rad 113) eller ”[…] om djur är 

ehh typ kissnödiga eller toanödiga så börjar djur hoppa på grindarna sådär å försöker öppna dom å då 

ser man […]” (rad 172-173). En annan aspekt är att beroende på djurs sätt att använda sin kropp 

påverkas barnets möjlighet till rörlighet i hemmet och/eller till interagerande med djuret. Ett exempel 

på hur interagerandet kan påverkas är när barnet inte kan få tag på/hålla i djur på grund av att djur är 

sprattligt eller gömmer sig ”[…] ja har sökit tagit ut hen [ur buren] men de har aldrig funkat […]” (rad 

239) och ett annat är när barnet inte kan närma sig/röra vid djur för att det är på en plats det vaktar ”Ja 

om man petar in sitt typ finger för att se om hen e där då kan hen ibland bita eller så fräser hen” (151-

152). Ett exempel på hur barnets rörlighet i hemmet påverkas är ”[…] så har vi hen där [i hallen] så 

går men förbi dit till soffan så hä är hen typ alltid där å då måste hen typ hoppa på en å krafsa på en 

man blir aa de blir man också rätt så asså man vänjer sig aa de e jobbigt” (rad 26-29). I en intervju är 

denna aspekt inte framträdande alls. 

Obehag och strategier 

Ett annat framträdande tema i intervjuerna är att barnen i högre eller lägre grad lyfter situationer då 

djur utsätter dem för smärta genom att antingen bita eller riva dem eller både och. I ett fall har detta 

aldrig hänt men barnet är rädd för att det ska hända i en viss situation, vilket är den enda situation 

barnet lyfter där barnet och djur verkligen gör något tillsammans ”Jaa men ja brukar va lite rädd att 

hen ska bita mig eller nåt sånt där” (rad 123-124).  I många fall beskriver och talar barnen om 

händelserna som situationsbundna och har strategier för att antingen undvika eller avsluta situationen, 

en form av självförsvar. Kommande citat är exempel på olika skador djur kan orsaka samt barnens 

olika sätt att förhålla sig till situationerna: ”Öh de va typ att ja fick hela högra armen typ här full me 

massa rivor. Å sen var de några veckor då ja inte kom till förskolan utan att [djurnamn] hade rivit mig 
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[…]” (rad 52-54), ”Asså ee asså om hen typ har rivit mig typ såhär en gång bet [djurnamn] mig här å 

de asså jag de gjorde så ont å ja har inte de kvar fast de vart typ ett litet hål här […]” (rad 147-149), 

”Då vet ja att nu e hen arg då bo då låter ja hen va […]” (rad 249), ”[…] ibland kanske hen har råkat 

riva mig eller så när hen har tycket att de en skönt […]” (rad 128), ”De blir typ rivmärken massa streck 

vita streck sen blir de rött å sen blir de helt vanligt igen” (rad 223-224), ”[…] har jätte så här vassa 

tänder varje gång hen typ biter man ba aaaaaaaa fast de är därför ja typ aldrig är hos hen […]” (rad 

149-151), ”För jag vill få ut hen utan att bli skadad” (rad 126) och avslutningsvis ”[…] ja försöker inte 

göra så att [djurnamn] ähh biter mig så ja när hen håller på å luktar på å min hand så tar ja den längre 

bak så att hen inte kan bita den […]” (rad 49-51). 

Gos och mys 

Ett ytterligare tema som blir tydligt i intervjuerna är gos och mys mellan djur och barn. Detta berättas 

om som positivt, förutom i ett fall då det beskrivs som närmast obefintligt och något som barnet 

önskar att det fanns mer av ”De e jättedåligt. […] Ogosig [art] hen e typ mest pälsig […]” (rad 45, 47) 

och i ett annat fall där fysisk närhet inte nämns förutom när barnet har sagt att hen ibland leker med 

djur och på min följdfråga om hur de brukar leka svarar ”Jooo aa ja brukar klappa hen lite å såntdärnt 

vi kan kasta boll å sånt” (rad 109-110). Några exempel på när gos och mys finns och uppskattas är: 

”Att hen e gosig å att hen ha och att hen e gullig och att hen e bra och hen e mysig å gosig e hen de e 

de som e bra me hen” (rad 235-236), ”Asså en [art] e ju ett sällskapsdjur och de e asså dom e sällskap 

asså e dom härliga å kela med ibland […]” (rad 298-299) och ”Ja ja gjorde inget speciellt mer än å 

gosa me hen typ hela tiden ja spela inte alls lika mycke då nu har ja inget å göra de e därför ja spelar 

[…]” (rad 290-291). Ett annat exempel är barnets svar på min följdfråga hur barnet och djur gör när de 

gosar ”[…] typ bär hen och så klättrar hen upp typ här när man håller hen så för man ska inte hålla 

såhär utan men vi håller typ så […]” (rad 93-96). Barnen uppehåller sig dock inte några längre stunder 

vid, eller går närmare in på, gos och mys i sina berättelser. 

Ansvar och kunskap 

Ansvar och kunskap är också återkommande i barns berättelser, ibland explicit och ibland mer 

implicit. Det är ofta kopplat till skötsel eller behov av något slag hos djur, till exempel ”[…] hen måste 

ha hö a för de e jättebra för hens tänder […]” (rad 97-98) eller ”Man liksom håller såhär under rumpan 

å sen så framför hen så hen inte ramlar bak framlänges å sen e man på andra sidan (rad 403-405) eller 

som svar på följdfrågan varför djur klöser ”De e för att hen för att få sina klor vässade […]” (rad 320). 

Ett annat exempel är ”[…] om hen sniffar eller luktar så betyder de att hen vill komma ihåg vem de är 

så att dom inte är nån typ främling […]” (rad 35-37). Dock är det få barn som hjälper till med skötseln 

av djur, vissa gör det begränsat och andra inte alls. Det kan till exempel låta såhär när ett barn svarar 

på frågan om hen brukar ta djurs kiss och bajs ”Nää de får mamma å [namn] sköta […]” (rad 224-225) 

eller så här på frågan om barnet brukar gå ut med djur ”Nae ja brukar inte göra de de brukar mamma å 

pappa” (rad 43). I en intervju saknas information om huruvida barnet hjälper till eller inte. 

Andra djur 

Det avslutande temat är andra djur. Dessa andra djur kan vara djur som tidigare funnits i barnets hem 

eller kommer att finnas, men det kan också vara kamraters eller släktingars djur. Vad barnen pratar om 

kan skifta från barn till barn och det är själva förekomsten av dessa andra djur som främst är 

gemensamt. Några av barnen tar upp framtida eventuella djur och ett exempel är ”[…] vi kanske 

kommer skaffa en hund när djur har dött vi får se om de blir en hund men just nu har vi [art]” (rad 

318-319) och ett annat är ”[…] då hittade vi ett djur som vi skulle få när [djurnamn] e död då skulle vi 
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få sån djur om vi e duktiga” (rad 285-286). Några av barnen tar också upp djur som finns i deras 

närhet som flyttat eller dött, till exempel ”[…] ja tyckte hen va jättegullig så att fast hen e död nu så då 

å vi har gjort en begravning på vår tomt så hen ligger där hen är vid kanten av staketet å e död där å 

där e massa myror så att […]” (rad 229-231) eller ”[…] en katt på ridskolan en gård som ligger här i 

närheten öum en av dom en gång blev påkörd av en bil eller dom tror de alla fall […]” (rad 418-420). 

Två ytterligare exempel är ”Öö när ja bodde när ja va innan sju för mina föräldrar skiljde sig när dom 

va sju eller när ja va sju då hade vi en katt men den flyttade till farmor å farfar när ja när dom mamma 

å pappa skiljdes” (rad 192-194) och ”För vi hade en hund innan men vi behövde sälja den men då fick 

vi en katt aa mm” (rad 46-47). Ibland jämförs också familjens djur med antingen andras djur eller 

tidigare djur, ett exempel på det är ”Jo asså asså den inte asså den e ju absolut inte lika gammal som 

[djurnamn] den e ju bara fem och […] den e inte lik [djurnamn] heller för [djurnamn] e ju liksom inte 

lika lekfull längre hen va ju de när hen va mindre men dära ja den där hunden som morbror har e ju 

mycke lekfullare […]” (rad 300-303). Andra djur kan också skrämma barnen ”Mm ja e jätterädd för 

hen hen e jättestor här står hens fötter å hen e hit upp hen e hit mm de va läskigt” (rad 424-426) 

och/eller bita eller riva dem ”[…] bara av en katt [djurnamn] hen bodde här tills hen va död […]” (rad 

179-180).  

Svar på studiens frågeställningar 

Nedan besvaras studiens fyra frågeställningar men innan jag redovisar svaren på forskningsfrågorna 

påminner jag om studiens syfte: ”Syftet med uppsatsen var att ta del av och tolka åtta barns 

upplevelser av att leva med djur i hemmet för att genom detta öka förståelsen för barns upplevelse av 

att dela hem med djur”. 

 Hur fördelas hemmets utrymmen mellan barnet och djuret? 

Hemmets utrymmen delas på olika sätt av barnen och djuren. Det är i flera fall möbler som delas, 

till exempel kan barnet och djuret sova tillsammans i barnets säng eller sitta tillsammans i soffan. I 

de flesta fall beskrivs dessa upplevelser positiva för att de är en källa till gos och närhet men de kan 

också upplevas negativa i de fall djuret drar in smuts/skräp eller gosandet övergår till bitande 

och/eller rivande. Flera av barnen delar också kök och ätande tillsammans med djuret, i de flesta 

fall för att djuret tigger och försöker ta människornas mat. I några fall innebär detta att barnet måste 

använda en del av tiden vid måltiden för att putta ner djuret och/eller anpassa var de placerar sin 

mat. Vissa av hemmets ytor kan också bli ytor som barnet förknippar med obehag för att djuret 

brukar ha ett visst negativt beteende där, detta gäller både hemmets ytor och de ytor som är avsedda 

främst för djuret, till exempel en bur eller en speciell hundplats. Djuren finns i flera fall med i 

barnens berättelser knutna till hemmets ytor på något sätt i form av ”en gång gick Kissemiss in i 

klädskåpet och då…”, detta kan även gälla uteplatser/tomter i de fall det finns, till exempel ”en 

gång smet Kissemiss ut och sprang in under verandan och då…”. Djuren framträder i dessa 

berättelser som en naturlig närvarande del i barnens vardagsmiljö i hemmet. Hemmets ytor kan 

också bli ett hinder för barnet att gosa med djuret, framför allt i de fall djuret normalt bor i bur, då 

djuret springer runt och/eller gömmer sig när det får springa fritt i huset. I ett fall beskrivs detta som 

positivt då barnet och djuret leker kurragömma när djuret springer fritt och hemmet erbjuder många 

bra gömställen. I två av fallen berättar barnen att buren har en normal plats men att den flyttas 

ibland, till exempel under julen för att ge plats åt julgranen. De djur som lever på begränsad yta i 

hemmet, till exempel i bur, har begränsade förutsättningar att röra sig fritt i huset. I flera av 
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intervjuerna har barnet dock uttryckt att buren är djurets hem och att de bestämmer där, det vill säga 

att de har fritt spelrum i sina hem. 

 

 Hur beskriver barnet djurets position i familjen? 

Alla barn har fått frågan vilka de tycker tillhör sin familj och fem av barnen räknade upp djuren 

som del av sin familj. I fyra av fallen nämndes djuret vid namn och i ett fall använde barnet ordet 

husdjuren. I övriga tre fall räknade barnen inte upp djuren som del i familjen i ett första skede och 

fick då följdfrågan om de tyckte att djur kunde vara en del av familjen. Två av barnen svarade ja 

och ett av barnen svarade att hen trodde det. Det blir tydligt att barnen resonerar olika kring hur 

djuret kvalificerar sig som familjemedlem och inte. Ett av barnen resonerar kring huruvida djuret 

kommer att vara konstant i familjen eller inte, ett av barnen räknar in nu döda djur som fortfarande 

del av familjen medan några av barnen räknar fler levande djur än bara de som bor i familjen som 

familjemedlemmar. Det finns också flera olika förtydliganden till varför djuret är del av familjen – 

djuret är som ett syskon, djuret är mysigt och gosigt, djuret bor tillsammans med människorna. Att 

barn ser djur som familjemedlemmar betyder till synes olika saker för olika barn. Det framgår av 

intervjuerna att djuren inte delar familjens liv fullt ut, till exempel är det mycket få djur som följer 

med när familjen reser vilket de flesta barn verkar acceptera. Ett barn glömmer bort djuret när hen 

är bortrest, ett barn anser att djuret inte kan följa med helt enkelt och ett barn tar kort på djuret 

innan hen reser bort så att hen inte ska glömma bort det. Ett barn saknar dock djuret litegrann ibland 

när de är bortresta för att hen inte har någon och leka med om hen skulle få lust att göra det och ett 

barn uttryckte oro för djurets liv medan familjen är bortrest.  

 

 Vad tar barnet ansvar för hemma vad gäller djuret? 

Inget av barnen tar fullt ansvar för familjens djur vad gäller kiss och bajs, vatten, mat, rengöring av 

buren eller kattlådan och, i de fall det behövs, promenader. I något fall nämns ordet föräldrar, 

annars säger barnen att det är mamman som gör sånt. Det ser olika ut hur och vad barnen deltar i – 

två av barnen deltar inte i något av det ovanstående, men en av dem ger godis ibland och kan hjälpa 

till med en av sysslorna om hen blir tillfrågad, vilket verkar ske mycket sällan. Fyra av barnen ger 

en typ av mat, godis i ett av fallen, ibland och en av dem hjälper till att städa buren när hen blir 

tillfrågad. Ett av barnen ger regelbundet mat och städar buren och ger vatten om hen blir tillfrågad. 

I ett fall framgår det inte om barnet deltar i skötseln eller inte. Alla barn är medvetna om att djuren 

behöver mat, vatten och möjlighet att kissa och bajsa. Flera av barnen vet också vilken typ av mat 

djuren behöver och ungefär hur ofta buren behöver rengöras. Ett par av barnen har mycket stor 

kunskap om djurens behov utöver dessa basbehov och är till viss del också delaktiga i att ta ansvar 

för att djurens behov i dessa situationer uppfylls. De flesta av barnen säger explicit att de leker med 

sina djur, om än på olika sätt och olika ofta, men inget av barnen kopplar explicit det till ett behov 

hos djuret som de tar ansvar för.    

 

 Vad fokuserar barnet på i relationen mellan barnet och djuret? 

Barnen talar oväntat lite om gos och mys med djuret även om det nämns i alla intervjuer, i olika 

grad, och få av barnen utvecklar eller talar länge om detta. I flera fall uttrycker barnet, ibland 

implicit, att djurets sätt att vara och bete sig är ett hinder för god och mys och att barnet upplever 

det som tråkigt att det är så men att de uppskattar det gos och mys som ändå finns. Några av barnen 

fokuserar mycket på vilka behov djuret har och hur de kan och ska uppfyllas och några fokuserar 

mer på hur de förhåller sig till att bli rivna/bitna av djuret. Alla barn berättar anekdoter/berättelser 

om något djuret gjort någon gång och i samtliga intervjuer innehåller minst en av dessa anekdoter 
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någon form av rädsla och/eller smärta hos barnet. Det kan till exempel vara att djuret rymt och 

barnet varit rädd att det skulle bli påkört, att djuret bråkat med andra djur eller att tidigare djur i 

familjen dött. Det finns också anekdoter/berättelser som bara är glada minnen för barnet, till 

exempel när barnet och djuret leker. I samtliga fall utom ett verkar djuren vara en stor del av 

barnens vardagliga liv, om än på olika sätt. För vissa barn finns djuren fysiskt närvarande i de flesta 

av hemmets rum och i de flesta aktiviteter, medan djuren för andra barn är någon som de mer aktivt 

söker upp för att göra något med.    

Diskussion  

Uppsatsen visar att det är tydligt att man inte kan prata om barns upplevelse av att leva med djur i 

hemmet utan att prata om relationer mellan barn och djur – relationerna är möten mellan två individer 

där djurets personlighet och beteende påverkar barnets upplevelse av att leva med det och skapar lika 

många olika relationer som det finns barn och djur. Och vice versa kan man utgå från även om det inte 

varit fokus i den här studien, vilket Hall m.fl. (2016) diskuterar kring när de i sin studie konstaterade 

att om barnet tog större delaktighet i skötseln av familjens hund var hunden mer benägen att utföra 

vissa beteenden under studien som innebar att barnet skattade relationen till hunden högre. Det blir 

tydligt i uppsatsen att upplevelsen av att leva med ett djur i familjen innebär att leva med en individ 

och att relationen till den individen påverkar upplevelsen. Till exempel nämner flera av barnen utan 

sentimentalitet eller längtan vissa djur som antingen har lämnat hemmet eller kommer att lämna 

hemmet, medan andra djur som inte längre finns kvar hos barnen beskrivs med stor värme, saknad och 

någon slags fortsatt närvaro i barnens liv. Att relationer mellan barn och djur är kontextuella, 

relationella och komplexa konstaterar även Tipper (2011) när hon diskuterar hur stor del av barns 

vardagliga liv och fysiska ytor som påverkas av inte bara djur utan även djurindivider. Detta är av vikt 

att tänka på i livssituationer då barnets och djurets relation är under belastning, till exempel om 

föräldrarna separerar eller djuret dör – det går inte att utgå från vare sig stor sorg eller total likgiltighet 

hos barnet när relationen till djuret försvinner eller förändras, det är styrkan i anknytningen i just den 

aktuella relationen som är en av de avgörande aspekterna för hur barnet reagerar, vilket också 

Kaufman och Kaufman (2006) konstaterar i sin studie av hur ett barn klarar av och reagerar på 

multipla förluster i familjen.   

Ur ett delaktighetsperspektiv blir det intressant att fundera på frågor kring barnets upplevelse av att 

leva med djuret. Till exempel konstaterar Kogan och Viney (1998, i Daly & Morton, 2006) att vuxna 

som väljer sina djur själva får ett starkare band till dem men att barn ofta har föräldrar och/eller syskon 

som antingen väljer eller är delaktiga i valet av djur. I uppsatsen har inte ett enda barn uppgivit att de 

själva varit delaktiga i val av individ, däremot har det i flera fall framkommit att så inte varit fallet – 

att djuret valts ut av en eller båda föräldrarna eller att djuret funnits i familjen när barnet föddes, 

alternativt flyttat med in när en förälder träffat en ny partner. Då vuxna ofta anger barnet som skäl till 

att familjen skaffar djur går det att ifrågasätta att barnet inte är delaktig i processen kring vem som ska 

flytta in för, så att säga, deras skull. Det finns exempel i uppsatsen på att barnet och djuret inte funkar 

så bra ihop där både individ och djurslag verkar vara del av problematiken. Ett barn uttrycker explicit 

att det är dåligt att hens djur inte är gosigt och i det fallet är djurslaget ofta förknippat med gos, medan 

ett annat barn uttrycker explicit att det djurslag hen nu lever med inte går att gosa med och att det förra 

djurslaget som barnet levde med, innan föräldrarna skiljdes, var annorlunda och bättre. Ett av barnen 
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talar också om vilka djur barnen i familjen ska få sen, när de nuvarande djuren inte finns kvar, och i ett 

fall är djurslaget samma och i ett fall inte. Detta kan kopplas till forskning kring hur anknytning och 

djurslag är sammanlänkade, där till exempel Cassels m.fl. (2016) kom fram till att bland tolvåriga barn 

var de som hade hund mest tillfredställda och kände störst kamratskap med sitt djur, vilket Endenburg, 

van Lith och Kirpensteijn (2014) i sin studie med fyra- till tolvåriga barn också kom fram till när de 

kopplade anknytning till djurslag. Jag vill dock hävda att det kan vara barnets individuella bild av vad 

hen ska kunna göra med djuret, där olika djurarter kan vara olika lämpliga, i kombination med 

djurindivid som avgör hur barnet uppleveler relationen. Att det alltså är att göra det för enkelt att prata 

om djurslag som en homogen grupp. Delaktighetsfrågan blir också i allra högsta grad aktualiserad i 

relation till att djur säljs/omplaceras eller avlivas då barnen i uppsatsen i sina upplevelser inte nämner 

delaktighet i denna typ av beslutsprocesser. Studier med fokus på förlust och sorg efter ett 

sällskapsdjurs död studerar olika påverkansfaktorer på sorgeprocesser, till exempel typ och grad av 

anknytning (Field m.fl., 2009) eller plötslighet och sättet djuret dör på (Kaufman & Kaufman, 2006). 

Podrazik m.fl. (2000) poängterar också att det ofta finns en skillnad i omständigheterna kring djurs 

död och människors död och det är att människan tar beslutet att avliva djuret. Detta går att koppla till 

barns delaktighet i sina djurs liv och hur ett barn kan uppleva att familjens djur avlivas eller 

säljas/omplaceras, ibland utan att barnet fått ta del av processen dit, till exempel att, när, var, hur och 

varför det kommer ske. Också hur barnet kan uppleva att någon i familjen, oftast inte barnet, tar 

beslutet att döda djuret är något att fundera kring. Viktigt att poängtera i denna kontext är att djurets 

hälsa alltid måste vara ledande i frågor kring avlivning, men det behöver inte vara en motsättning till 

barnets delaktighet.  

Att djur, och inte bara de som lever hemma hos barnet, kan upplevas av barnet som familjemedlemmar 

är tydligt i uppsatsen. Spannet kring vilka som platsar som familjemedlemmar är brett och långt ifrån 

slentrianmässigt i barnens resonemang. Ett barn till exempel utesluter djur som ska flytta från hemmet 

ur begreppet familjemedlemmar men det har inget med styrkan i känslan inför de djuren att göra – ett 

av djuren var barnets favoritdjur medan ett annat inte kunde flytta fort nog. Ett annat barn nämner ett 

inte längre levande djur som syskon i sin nuvarande familj och ett tredje barn nämner släktingars djur 

som familjemedlemmar. Ett ytterligare barn nämner explicit familjens djur som familjemedlem men 

uttrycker större intresse för och mer interagerande med en kompis djur än sitt eget. I forskningsstudier, 

och även andra typer av texter, nämns ofta att barn ser djur som familjemedlemmar men det begreppet 

har visat sig vara mer mångfacetterat än jag trodde då uppsatsen visat att det kan vara helt olika 

grunder för inkludering eller exkludering i barnets familj vilket kan ha betydelse i vår syn på vilka djur 

barnen kan och har starka nära relationer till. Detta att familjebegreppet är komplext konstateras även i 

andra studier, till exempel diskuterar Tipper (2011) hur stor bredd det är på djuren kring barn och att 

synen på vilka djur som är familj inte behöver vara knutet till just de djur som bor med barnet. Zartler 

och Richter (2014) konstaterar också i en fotointervjustudie med barn att familjebegreppet sträcker sig 

långt utanför mamma, pappa, syskon då många barn i den studien även inkluderade djur som 

familjemedlemmar och Morrow (1998) skriver i sin studie att vi behöver få djupare och bredare 

kunskap om barns relationer till djur utifrån barnets eget perspektiv. 

Tippers studie (2011) är intressant även av andra anledningar då hon drar slutsatser kring djurs roll 

som påverkare på barns fysiska rum, barns geografi. Hon konstaterar att djur påverkar barns utrymmen 

långt utanför hemmets väggar, till exempel hundar som är bundna utanför platser barnen brukar 

besöka eller djur som finns i släktingars hem och påverkar besöken där. Hur djur påverkar barnens 

utrymme utanför hemmet berörs i uppsatsen också, ett exempel uttalades av ett av barnen då hen 

uttryckte rädsla för en stor hund som finns hos en släkting. Fokus i uppsatsen ligger dock på hemmet 
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och där verkar det vara så att när djuret är fritt i huset/lägenheten anpassar sig barnet mycket till djuret. 

Det kan till exempel vara att undvika vissa platser eller situationer där risken för att bli riven eller 

biten är stor, att uppskatta vissa platser som förknippas med gos och mys eller att anpassa sitt beteende 

utifrån djurets beteende, exempelvis att undvika lukt från eller trampa i kiss och/eller bajs eller att 

förhindra att ens mat blir tagen av djuret. Men att dela hem med djur är något som i barnens berättelser 

beskrivs som en integrerad vardaglig del av hemmiljön, ibland är den positiv och skojig och ibland 

negativ och jobbig, men det är inget som beskrivs som en separerad del av barnens liv. I ett fall 

påverkar frånvaron av ett djur upplevelsen av hemmet starkt och barnet beskriver hemmet som tomt, i 

avsaknad av något, när djuret inte längre finns där. Detta kan knytas till vad Sartre (i Smith m.fl., 

2012) säger om nothingness, att upplevelsen av en plats inte bara påverkas av vad som är närvarande 

utan också av vad som är frånvarande. Närliggande är upplevelsen för ett annat barn som tycker 

hemmet känns tomt när mamman inte är hemma, det vill säga att frånvaron av någon påverkar 

upplevelsen av något, men att närvaron av djuret gör att upplevelsen av hemmets tomhet inte känns 

lika stark. Detta är också i linje med forskning som visar att djur kan minska barns känsla av ensamhet 

och vara ett substitut för andra, mänskliga, relationer (Bodsworth & Coleman, 2001). Och i just det 

fallet som beskrivs ovan är djuret inte ett djurslag som generellt förknippas med att skydda/vakta.  

Vad barnen inte gör är att ta stor del av skötseln av djuret vilket motsäger mycket av litteraturen kring 

att barn tar stor del i barnets skötsel och därigenom lär sig ta ansvar för andra (Melson, 2005). Dock 

kan det diskuteras vad barnen anser vara skötsel, Muldoon m.fl. (2015) upptäckte i sin studie där barn 

intervjuades om delaktighet i familjens djurs skötsel att barnen själva angav klappa och leka med 

djuren som delar av att sköta om dem, och Melson (2005) påpekar att barn sällan sätter etiketten 

skötsel på att ta hand om familjens djur. Beroende på vad som läggs in i ordet skötsel kan alltså olika 

bilder träda fram vilket är viktigt att tänka på i samtal och forskning med barn om skötsel av familjens 

djur. Morrow (1998) konstaterar också att barns uppfattning om och relation till sällskapsdjur verkar 

förändras utifrån barnens ålder, där ansvar och skötsel blev framträdande främst i tonåren. Muldoon 

m.fl. (2015) konstaterar att de barn som leker mer med djuret än tar hand om övrig skötsel uttryckte 

störst värme och kärlek för sina djur. En viktig skillnad i den studien mot denna uppsats är att även till 

exempel hästar och lantbruksdjur var inkluderade vilket kan innebära en helt annan typ av skötsel som 

kan upplevas tung och jobbig för barnen. Ofta anger barnen i uppsatsen argument för att inte ta del av 

den skötseln som är knuten till att ge mat och tömma kattlådan etcetera som är kopplade till att det 

luktar illa, är äckligt och att föräldrarna, oftast mamman, därför får göra det, vilket också konstateras 

av Muldoon m.fl. (2015) vara vanliga anledningar. I ett fall i uppsatsen låter det i stället som att barnet 

inte får ta del av djurets skötsel i speciellt stor utsträckning för föräldrarna, vilket Muldoon m.fl. 

(2015) också fann i sin studie där det ofta var kopplat till att barnen uppger låg ålder eller tidigare 

brister i hur barnet skött om djuret som orsak. Men barnet i uppsatsen uttrycker snarare stor kompetens 

för och vilja att ta del i djurets skötsel och hantering, men hen är också ett av barnen som beskriver sin 

upplevelse av att leva med djur med störst distans. En tanke som dyker upp är om det kan finnas en 

motsättning mellan att barnet har/fokuserar på stor kognitiv inlärd kunskap om djurets behov och 

barnets emotionella känsla inför och sociala interagerande med djuret – att djuret blir ett något man 

ska lära om och inte en någon man ska interagera med? Underlaget i den här uppsatsen är för litet för 

att säga något om det, dessutom går det stick i stäv med forskning som visar att kunskap om djur kan 

påverka barns empatiska utveckling på ett positivt sätt vilket Angantyr och Eklund (2009) konstaterar 

gäller pojkar i förskoleklass och grundskolan och Simeonsdotter Svensson (2012) konstaterar gäller 

båda könen i förskolan. Detta att kunna mycket om djurs behov och skötsel, även om man inte deltar 

praktiskt i den, kan också ses som att ta ansvar och då ser bilden av att barn lär sig ansvar av att ta 

hand om djur annorlunda ut då flera av uppsatsens barn hade stor kunskap om sina djur. Det finns i 
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uppsatsen ingen direkt synlig koppling mellan ålder, typ av relation, kunskap, djurslag och delaktighet 

i skötseln, förutom i ett fall då bristen på relation, kunskap och delaktighet sammanfaller, men 

uppsatsen varken kan eller vill heller inte uttala sig om samband av den typen. Dock kan det signalera 

att barns upplevelser av att leva med djur i hemmet grundar sig på andra aspekter än till exempel kön, 

ålder och djurslag, och att det därför är av största vikt att bedriva forskning även med andra syften än 

att hitta kausala samband för att kunna ge en mer breddad bild över barnens upplevelser. När detta 

knyts till att många forskningsstudier får olika resultat vad gäller koppling mellan kausala samband 

och till exempel empati eller graden av skattad anknytning kan det visa att andra mindre beforskade 

områden behöver studeras mer och närmare. Intressant är också att inget av barnen i uppsatsen som 

har hund hemma regelbundet går med hunden på promenad och inget av barnen talar speciellt om 

fysisk aktivitet knutet till djuret. Detta kan kopplas till Müllersdorf m.fl. (2012) som konstaterade att 

svenska tonåringar med djur rapporterar lägre fysisk aktivitet än de utan djur, vilket står i kontrast till 

vuxnas rörelsemönster gällande djurägare och icke djurägare. I denna uppsats framträder ingenting i 

barnens upplevelser som tyder på att leva med djur skulle öka barnens fysiska aktivitet, vilket är i linje 

med Müllersdorf m.fl. (2012) resultat, men huruvida barnen har lägre fysisk aktivitet än barn utan djur 

kan uppsatsen inte uttala sig om.  

Avslutningsvis måste kroppen, både barnets och djurets, nämnas då det är en central del av barnets 

upplevelse av att leva med ett djur. Detta kan knytas bland annat till Merleau-Pontys tankar om den 

fysiska kroppen som central för våra upplevelser (Bannon, 2011), att våra upplevelser utgår från vår 

fysiska kropp men att kroppen också utgör en begränsning i vår förmåga att fullt ut förstå någon annan 

eftersom våra fysiska kroppar är åtskilda. I många av barnens upplevelser av att leva med djur framstår 

barnens och djurens kroppar som fundamentala. Barnet inte bara upplever djuret fysiskt genom sin 

kropp utan läser också av djuret konstant och drar slutsatser kring vilken känsla djuret är i, om den är 

på väg att förändras och hur barnet i så fall bör förhålla sig till det. Här framträder en stor kompetens 

och agens hos flera av barnen när de resonerar kring sina upplevelser av djurens olika 

sinnesstämningar och hur de handlar utifrån dem. Några av barnen handlar mer utåtagerande genom 

olika strategier medan andra barn reagerar mer konstaterande och i vissa fall uppgivet. Men oavsett 

typ av agerande framträder hos de flesta barnen stor reflektion kring djurens kommunikation och hur 

de förhåller sig till den, vilket kan lära barn emotionell intelligens, till exempel att läsa kroppsspråk 

(Melson, 2005). Tipper (2011) diskuterar kring barns och djurs kroppar på ett intressant sätt då hon 

konstaterar att vuxnas och barns kroppsliga kontakt är inbäddad i en komplex kontext kring hur vuxna 

kan, bör och får ta i barn, vilket påverkar barnens möjligheter att förhålla sig till vuxnas, och även 

andra barns, kroppar. Barns kroppsliga relation till djur kan då bli en möjlighet för barn att förhålla sig 

mer fritt till kroppsliga aktiviteter, så som att klappa på eller att brottas med. Detta skulle kunna 

innebära att barn som lever med djur får en ytterligare möjlighet att använda och uttrycka sig genom 

sin fysiska kropp. En aspekt av barnen och djurens kroppar i relation till varandra jag upptäckte och 

tyckte var intressant i uppsatsen är dock att relationen inte nödvändigtvis ser likadan ut från båda sidor 

och följer samma regler. Det är tydligt i barnens upplevelser att de inte vill, och inte heller får, göra 

djuren fysiskt illa. Däremot har sex barn av åtta blivit bitna och rivna av sina djur, i det sjunde fallet av 

ett annat djur och i det åttonde fallet fanns en rädsla för att bli biten av familjens djur i en viss 

situation, och i flera av dessa fall var det inga engångsföreteelser utan kopplat så att säga löpande till 

vissa platser och/eller vissa situationer. Det sätt som barnen beskriver händelserna på ger en bild av att 

det är något barnen behöver acceptera och förhålla sig till eftersom det är en del av djurens sätt att 

kommunicera och/eller agera. Tipper (2011) konstaterar i sin intervjustudie att flera av barnen tar upp 

negativa aspekter av relationen till familjens djur, där att bli biten och riven är en av dem, och att 

barnen är väl medvetna om vilka situationer som upprör djuren. Det finns forskning kring barns 
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medvetna, och i vissa fall omedvetna, våld mot djur och varför det kan uppkomma, hur det kan se ut 

och vilka effekter det kan få (t.ex. Currie, 2006) och vi vet också att både barn och vuxna ibland blir 

ordentligt skadade av djur, både egna och främmande djur. Men vad vet vi om hur barn upplever att 

leva med och förhålla sig till att djur har ”rätt” att använda sin kropp för att säga ifrån eller busa 

hårdhänt, även om det innebär att barnet blir, oftast milt, skadat, och att barnet inte har samma rätt 

tillbaka utan behöver hitta strategier för att undvika och/eller hantera dessa situationer? Den här 

uppsatsen ger inga svar på det men det kan vara intressant att titta närmare på, vilket jag återkommer 

till under rubriken Vidare forskning. 

Slutsatser 

Sammanfattningsvis kan sägas att barnen beskriver oerhört mångsidiga upplevelser av att leva med 

djur i hemmet som är långt ifrån antingen-eller-relationer. Det finns i upplevelserna nyanser, 

reflektioner och resonemang som visar vilka komplexa relationer barnen handskas med i sitt dagliga 

liv tillsammans med djuren. I barnens upplevelser synliggörs också en stor kompetens hos barnen när 

de berättar om att dela hem med djuren, vilket kan innebära både gos, lek och glädje men också rädsla 

för att bli bitna/rivna och att oroa sig för eller sörja ett djur. Barnen och djuren relaterar också 

kroppsligt till varandra på många olika plan, till exempel är djurens fysiska kroppar källa till 

kommunikation men påverkar också de utrymmen de delar i hemmet. Huruvida djuren upplevs som 

familjemedlemmar eller inte beror på olika saker hos olika barn, men vad som blir tydligt är att det 

handlar om betydligt mer än att bara bo ihop. Barnen deltar inte i speciellt stor utstäckning i det som 

normalt ingår i konceptet skötsel men flera av dem har stor kunskap om hur djuren ska skötas om och 

vad de har för behov. En viktig slutsats som kommer ur intervjuerna med barnen är att de tar upp 

många fler aspekter av att leva med djur än de som normalt lyfts och fokuseras i kontexten barn-djur 

vilket innebär att det behövs mer kunskap om barns perspektiv på upplevelsen av att leva med djur. På 

så sätt är denna uppsats även frågegenererande, vilket konkretiseras under rubriken Vidare forskning. 

Studiens kvalitet 

I arbetet med uppsatsen har jag försökt vara så transparent som möjligt med syftet att läsaren ska 

kunna följa de val jag gjort och tillvägagångssätt jag haft, både inför och under studien. Detta med 

transparens blir extra viktigt i en studie där tolkning är centralt eftersom transparensen blir ledande i 

avgörandet av studiens tillförlitlighet. Just att uppsatsen innehåller ett stort mått av tolkning kan ses 

som en svaghet, framför allt om det inte finns ett tydligt ramverk kring tolkningsutrymmet, och där 

blir IPA:s explicita krav på att tolkningarna ska springa ur empirin en viktig grundsten. I relation till 

det får forskarens förkunskap om ämnet hen studerar en central position som kräver kontinuerlig 

reflektion, självinsikt och självkritik. En problematik jag stött på i analysprocessen är att i och med 

varje analyserad intervju desto mer, och ny, förkunskap har jag fått vilket inte bör påverka nästa analys 

för mycket vilket har krävt kontinuerlig reflektion under de analyser jag genomfört. 

Åldersspannet på barnen i uppsatsen kan kritiseras då det kan vara stor skillnad på en sjuårings och en 

tolvårings upplevelse av att leva med djur. Detsamma kan sägas om att ha med olika djurslag. Eller att 

ha med både barn som har syskon och ensambarn. Vad som dock är viktigt är att uppsatsen inte har 

avsikt att koppla upplevelser till olika åldrar, djurslag eller familjekonstellationer – studien gör inga 

anspråk på att dra kausala slutsatser alls – vilket innebär att urvalskriterierna bestämts med den 

utgångspunkten.  
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Många reflektioner kopplat till intervjuer generellt och intervjuer med barn specifikt tar jag upp under 

metodavsnittet och resultatavsnittet men jag vill här ta upp kontexten kring intervjuerna. Jag har 

genomgående i de val jag gjort försökt skapa så goda förutsättningar som möjligt i intervjusituationen. 

Ett exempel är genom val av okomplicerade ord och en eftertanke i hur och vilka frågor jag ställde, 

vilket jag dock inte alltid lyckades med då transkriberingarna visade att jag ibland till exempel ställde 

mer än en fråga i taget vilket Kvale och Brinkmann (2009) starkt avråder från. Ett annat exempel är att 

jag försökte anpassa min, både fysiska och sociala, position gentemot barnet för att barnen skulle 

känna sig så fria som möjligt att prata om det de ville. Dock är den information barnen valde att delge 

mig under intervjuerna beroende av bland annat hur barnen uppfattade situationen, vilka följdfrågor 

jag valde att ställa och hur vi tillsammans skapade situationen. Ett av de intervjuade barnen var först 

tveksam till om hen ville vara med i studien eller inte. I detta fall blev det oerhört viktigt att lyssna till 

barnets signaler och vara tydlig med att barnet när hen ville kunde välja att avsluta intervjun, men det 

finns dock en risk att situationen påverkade både informationen jag fick och vilken typ av följdfrågor 

jag ställde. Min bakgrund och förkunskap har också påverkat studien genom att jag sett och fångat upp 

vissa delar av barnens berättelser vilket kan vara en styrka för uppsatsen i och med att jag haft en 

öppenhet inför att relationen mellan barn och djur inte bara består av harmoni, glädje och naturligt 

fungerande interaktion. Men det innebär samtidigt att jag också kan ha missat andra delar som skulle 

gett viktig information om andra aspekter av barnens upplevelser. Bland annat på grund av detta är det 

viktigt att poängtera att resultaten i denna studie ger en bild av barnens upplevelser och att fler behövs.           

En brist i uppsatsen, sett ur aspekten att den upprätthåller synen på djur som degraderade till objekt, är 

att djuren inte tillskrivs någon aktiv synlig subjektsroll.  

Jag avslutar med att säga att barnen i studien generellt har uttryckt glädje efter intervjuerna. De har 

sagt att det var roligt, gett mig kramar och gärna fortsatt prata. Det är viktigt att även lyfta denna 

positiva aspekt då det är barnens upplevelser som är grunden för hela uppsatsen och därför är det 

viktigt att upplevelsen av att göra sin röst hörd blev en bra erfarenhet.   

Vidare forskning 

Som i de flesta fall när man lär lite grann om någonting så vill man lära mer. Nedan listar jag några 

frågor jag finner viktiga att studera i framtida forskning.   

 Barnets delaktighet i, till exempel, val av djurslag, val av djurindivid, val av tidpunkt för 

inskaffandet av djuret, avlivning – påverkar det barnets upplevelse av att leva med djuret och i så 

fall hur? 

 Hur har barnet möjlighet att prata om och känna inför djur, både djur generellt och sina egna djur? 

 Hur är det med känslan av skuld, till exempel för att avliva djuret, att inte hjälpa till med skötseln 

av djuret, att inte gilla djuret – finns den för barnet kring familjens djur och hur påverkar det i så 

fall upplevelsen av relationen? 

 Kan stort fokus på djurets behov, skötsel och artspecifika beteenden påverka barnets emotionella 

relation till djuret och i så fall hur då? 

 Relationen mellan tidigare djur, nuvarande djur och eventuellt kommande djur – påverkar det 

barnets upplevelse av det nuvarande djuret? 

 Hur upplever barnet att leva med det obehag – om hen ens upplever det som ett obehag – hen 

utsätts för när familjens djur biter och/eller river dem? 

 Hur vanligt är det att barn i Sverige upplever våld mot familjens djur av andra familjemedlemmar 

och hur förhåller de sig till det? 
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