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Abstract 
 
Denna studie handlar om hur djur kan användas som verktyg i det sociala arbetet. Syftet är att 
undersöka hur djur kan bidra till människors/klienters utveckling och ”tillfrisknande”. 
Detta är en kvalitativ studie och informationen är hämtad från sex stycken intervjupersoner 
från tre olika behandlingshem. Intervjuerna utfördes på respektive behandlingshem och vid 
varje intervju var två intervjupersoner närvarande, alla intervjupersoner var personal på 
respektive behandlingshem. Gemensamt för alla intervjupersoner var att de jobbade med djur 
som en del i sin behandling av klienterna. 
I materialet växte tre teman fram dessa är; de trevliga djuren, Läromästare och övningsobjekt 
och djurens inverkan och påverkan. 
I det första temat betonades vikten av att ha trevligt och roligt tillsammans, djuren sågs som 
något odelat positivt. Att de används i behandlingen bidrog till att både klienterna och 
personalen fick miljöombyte och att de fick göra något roligt tillsammans. 
I det andra temat framkom det att personalen ansåg att djuren var ett bra övningsredskap för 
att lära sig sociala och emotionella verktyg såsom att ta ansvar, att lita på andra, att 
kommunicera och att känna in och känna av. 
I det tredje temat framkom det att all personal uppfattade att djuren påverkade klienterna bara 
genom sin blotta närvaro, djurens förmåga att ge kärlek och tröst åt människor är något som 
gynnar deras klienter.  
Materialet har därefter analyserats utifrån tre olika perspektiv och dessa är; det salutogena 
perspektivet som innehåller begreppet KASAM, objektrelationsteorin och då framförallt 
teorin om övergångsobjekt och slutligen Bindningsteorin utifrån hur John Bowlby (Bowlby, 
2001) beskriver den. 
I det första perspektivet, det salutogena perspektivet framkom det att när djur används i 
behandling har de en hälsobringande (salutogen) effekt på individen. Att öva på färdigheter 
och förstå hur de används ökar individens känsla av sammanhang (KASAM) och leder i sin 
tur till en förminskning av individens upplevelse av kaos och stress i dennes liv. 
I det andra perspektivet, objektrelationsteorin framkom det att djur kan fungera som 
övergångsobjekt, ett objekt som ger trygghet och stadga för klienter som befinner sig i 
förändrings- och utvecklingsprocesser. 
I det tredje perspektivet, Bindningsteorin framkom det att djur kan användas som ett verktyg 
för klienter när de ska bygga upp sitt förtroende för relationer. Att kommunicera och att ha 
relationer människor emellan kan alltid innebära en risk för att bli ratad, lämnad och 
övergiven. Djuren kan erbjuda en positiv start i arbetet att bygga upp förtroendet för 
relationer. 
 
 
Sökord: Djur, behandling, KASAM, Bindningsteori, Övergångsobjekt, Socialt arbete. 
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Introduktion 
 
Jag har hela livet varit intresserad av och tyckt om djur. Därför kände jag det som självklart 

att när det var dags för uppsats så skulle jag skriva om något som hade djuren i fokus.  

Det finns flera aspekter på relationen mellan djur och människor. Jag kommer i denna uppsats 

att försöka redogöra för en aspekt, nämligen den som rör hur man kan använda djur som 

hjälpmedel när man behandlar människor. Djur har en förmåga att beröra och tillföra 

människan något som vi människor inte kan ge varandra. Mötet som blir mellan djur och 

människor är någonting särskiljt från de möten som sker människor emellan. Detta ämnar jag 

utforska i denna uppsats. 

 Jag har genom ett antal intervjuer samlat in information från personer som jobbar på 

verksamheter där de använder djur som en del i behandlingen och frågat dem om hur de ser på 

djurens del i behandlingen av deras klienter Utöver djurens del så ingår det i deras behandling 

andra behandlingsmetoder och teorier som jag inte utvecklar närmare i denna uppsats. 

Uppsatsen börjar med en historisk överblick och en genomgång av tidigare forskning och vad 

den säger om relationen människan och djur. Därefter redogör jag för hur jag genomfört 

undersökningen och till sist kommer en genomgång av resultaten och min analys av dessa.  

Jag hittade inte mycket svensk litteratur inom detta område, det verkar inte ha genomförts 

några svenska studier på hur djuren kan bidra i behandling av människor. Likaså har det varit 

svårt att hitta teorier kring relationen människor och djur och hur den påverkar oss, som har 

känts relevanta ur behandlingsperspektivet.  

 

Forskningsbakgrund 
 

Inledning 
 
Jag har gjort en litteraturstudie på forskning som gjorts på djurs påverkan på människor med 

betoning på relationer, terapi och påverkan. Jag har försökt få med flera aspekter på hur djur 

påverkar oss och hur vi på ett gynnsamt sätt kan använda djur för att må bättre själva och för 

att förmå andra att må bättre. Det finns en hel del litteratur att läsa inom detta område men 

många av böckerna är svåra att få tag i. Boris Levinson, har jag förstått nu, var banbrytande 
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inom detta område men tyvärr gick det inte att få tag på hans bok (titel: Pet-oriented child 

psychotherapi) i Sverige.  

I denna forskningsbakgrund har jag i stora drag redogjort för den internationella och svenska 

forskning som finns inom detta område. Att forskningsbakgrunden är så omfattande beror på 

att jag ansåg det som viktigt att påvisa att i andra delar av världen och då framförallt i USA är 

djur en professionell del i det sociala och omvårdande arbetet med människor och flera studier 

har gjorts under detta tema. I Sverige är detta fortfarande ett nytt forskningsämne vilket bidrar 

till att det svenska forskningsunderlaget är tunt. 

 

Historik 
Att använda djur som ”terapeuter” går långt tillbaka i historien. Det finns rapporter från 1700-

talet som rapporterar om att hästar användes inom terapin för ett antal olika sjukdomar. Den 

första säkra rapporten kommer från York Retreat i England 1792 där föreståndaren William 

Tuke använde djur för att öka välmåendet och självkontrollen hos de människor som mådde 

emotionellt dåligt. I Bethel, Tyskland, användes 1867 djur i behandling av epileptiker. Detta 

ställe behandlar än idag människor med fysiska och psykiska sjukdomar med hjälp av djur. 

Det första väldokumenterade användandet av djur i USA är från ett rehabiliteringsprogram för 

piloter. Från 1944 till 1945 så använde de hundar, hästar och andra husdjur som avledning 

från de intensiva terapiinsatserna som piloterna fick. (Beck & Katcher 1996) 

Att använda djur för att förbättra och hjälpa interner på fängelser och mentalsjukhus  är enligt 

Earl O Strimple (2003) först beskrivet i en brevkorrespondens mellan Secretary of Interior 

Franklin K. Lane och Superintendent William Alanson White på Government Hospital for the 

Insane i Washington den 12 augusti 1919. I dessa brev föreslår Lane att man skulle ha ett par 

hundar på institutionen som männen kunde leka och kela med, han undrar samtidigt om detta 

är testat på någon av Glove Hospitals institutioner. Dr White svarar att han inte känner till 

någon systematisk forskning inom detta område men att han gärna skulle vilja genomföra 

detta som ett experiment (Strimple, 2003).  

I USA har man under lång tid använt djur på fängelser och mentalsjukhus för att lära 

internerna/patienterna sociala och samhälleliga färdigheter. Det finns ett antal fängelser som 

idag har program där de använder djur, framförallt hästar och hundar, många av dessa 

program har samarbete med olika organisationer som utbildar djur för att hjälpa människor. I 

USA har man länge använt djur i fängelse för att bl a lära internerna sociala färdigheter och 

även yrkeskunskaper. Det finns idag flera aktiva program där interner tränar hundar och 
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hästar, för att dessa sedan ska kunna användas av privatpersoner. I Strimpels artikeln 

redovisas ett antal utvärderingar som gjorts på fängelse där de har haft djur. Bland annat en 

studie där de jämförde två liknande avdelningar på ett mentalsjukhus för kriminella där det 

efter ett år visade sig att avdelningen där det funnits djur hade mindre medicinering, mindre 

våld och inga självmordsförsök, den andra avdelningen hade åtta självmordsförsök under 

samma period. 

Strimple anser att när fördelarna med att använda djurträningsprogram på fängelser blir mer 

känt så kommer antalet program att öka. (Srimple, 2003). 

1964 myntade barnpsykologen Boris Levinson begreppet Pet Therapy (Beck & Katcher 1996) 

Han började ta med sin hund när han hade behandling av svårt tillbakadragna barn och märkte 

att hunden fungerade som en isbrytare, den mildrade barnets försvar och skapade fokus för 

kommunikation. Levinson använde hunden som en tyst terapeut som barnen tryggt kunde 

närma sig. När barnet och hunden hade börjat leka med varandra kunde Levinson delta i leken 

genom att rikta sin uppmärksamhet mot hunden och inte mot barnet. På detta sätt kunde 

patienten och läkaren känna sig trygga i varandras närvaro genom att använda hunden som en 

avledare. Djur har en förmåga att erbjuda kärlek och beröring utan att vara kritiska.(Beck & 

Katcher 1996) 

 

Djurens helande kraft 
Inom medicin har det också gjorts ett flertal studier på hur djur påverkar människors fysiska 

hälsa. Friedmann, Thomas och Eddy redogör för ett antal studier om kardiovaskulär hälsa i 

artikeln Companion animals and human health: Physical and cardiovascular influences 

(Friedmann, m fl 2003). Samtliga studier visar att chanserna är större att patienter med 

hjärtproblem som har husdjur överlever en hjärtattack än patienter utan husdjur. Studierna 

visar även att det är skillnad beroende på vilken typ av husdjur patienterna har. Hade man 

hund så är chanserna stora att man håller sig frisk men om man hade katt så var det inte en 

indikator på att man skulle överleva och det visade sig snarare att kattägare hade en högre 

benägenhet att dö efter hjärtattack än personer som inte hade djur alls. Författarna visar vidare 

att ägandet av ett djur kan vara en skyddsfaktor från att utveckla hjärtsjukdomar. S.138 

Statistiken visade att både närvaron av djur och mänskligt socialt stöd ökade livslängden hos 

patienterna. (Friedmann, m fl 2003). 

Bara att vara nära ett djur kan ge positiva effekter. Kerstin Uvnäs Moberg (2000) har forskat 

om ett hormon som heter oxytocin, som har en lugnande effekt på både människor och djur. 
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Detta hormon frigörs bl a vid amning, beröring, närhet och värme. Det frisätts också av goda 

relationer, människor som uppger sig ha goda relationer till sina medmänniskor är friskare än 

de som säger sig inte ha det. Framförallt kan man se en lägre frekvens av hjärt-kärlsjukdom, 

särskilt hos män. Denna hälsobringande goda relation behöver inte enbart vara med 

människor utan vänskap med djur uppvisar samma gynnsamma effekt. Uvnäs Moberg(2000) 

tar upp flera studier som påvisar att framförallt hundägare mår bättre än genomsnittet, bl a är 

deras blodtryck lägre, vilket inte endast beror på att de får mer motion i och med att de 

motionerar hunden utan också att beröring och fysisk kontakt blir naturligt med djuret. Även 

hos människor med psykisk sjukdom har man sett en förbättrad social förmåga när dessa 

patienter får leva tillsammans med en hund eller katt. (Uvnäs Moberg 2000). 

Djur kan inom terapi erbjuda något unikt på grund av deras förmåga att få människor att 

känna sig trygga, älskade och att de är värda något. De flesta patienter som är deprimerade 

och tillbakadragna har blivit sårade av ord, djuren använder inte ord och därför kan dessa 

patienter närma sig djur i situationer där de inte kan närma sig människor. (Beck & 

Katcher,1996) 

 

Empati och djur 
Elisabeth Paul (2000) har gjort en forskningsöversikt över om det finns samband mellan 

kärlek till människor och kärlek till djur. Den forskningen som författaren redogör för visar att 

människor som känner empati för djur även känner empati för människor och att det finns ett 

samband mellan att som barn ha haft nära relationer till djur och att senare i livet känna 

empati för människor. Empati för människor och empati för djur är samma typ av känsla 

(egenskap) och de korrelerar med varandra. Paul visar också på forskningsresultat som 

indikerar att kvinnor känner mer empati för djur än vad män gör och att detta kan vara en 

parallell till att kvinnor är mer benägna att känna empati för människor än vad män är. Detta 

menar hon kan höra samman med att kvinnor ofta är mer omhändertagande än vad män är och 

mer person-specialister dvs mer intresserade av människor än av objekt till motsatts från män 

som ofta är thing-specialist mer orienterad mot objekt istället för mot människor (Paul E, 

2000).  

Frank Ascione (1998) har tittat närmare på sambandet mellan empati och barn som är 

grymma mot djur. I sin tidigare forskning har han visat på att det finns ett positivt samband 

mellan barns empati för djur och andra aspekter i deras psykologiska utveckling. Forskare har 

sett positiva effekter på barns empatiska förmåga genom att man utbildar dem i djurkunskap 
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och humankunskap. På detta sätt förhöjs deras attityd mot djur och deras empati mot 

människor ökar. Det finns alltså ett samband mellan empati och pro-socialt beteende. 

Baksidan av detta är att aggressiva och våldsamma personer besitter en lägre grad av empati 

och är mer benägna att vara likgiltig mot människor. Författaren menar att om barn är 

grymma mot djur så är det en indikation på att de även har låg empatisk förmåga mot 

människor och det kan leda till framtida våld mot människor. (Ascione F, 1998). 

 

Flickan och hästen 
Sven Forsling (2000) har i sin rapport Flickan och hästen försökt förstå hur hästarna 

påverkade flickorna på Frossabo. Frossabo var ett behandlings hem för flickor 14-22 år med 

droger och kriminalitet som problematik, det lades ner 1999. På Frossabo blev varje flicka 

tilldelad en häst som hon skulle sköta och ta hand om under sin vistelse på 

behandlingshemmet. 

Han talar om fem steg som flickorna tog tillsammans med sin häst. Steg 1 var vågasteget, 

flickorna som ville till Frossabo var tvungna att våga säga ja till behandlingen, till att pröva 

något nytt och att riskera att misslyckas ”För många elever blir vågasteget, ett första steg på 

nattgammal is”. (Forsling 2000, s.53) Det är också ett vågasteg att närma sig ett så stort djur 

som en häst och att be om hjälp när man är osäker. 

Steg 2 är maktsteget, flickan märker att hästen lyder henne och att hon kan påverka hästen 

”Lilla sketna jag kan få den här stora drummeln att gå dit jag vill.”(Forsling 2000, s.54) Det är 

också ett steg där flickorna lär sig att makt är en fråga om ansvar och samspel. 

Steg 3 är kompissteget, en känsla av Du och Jag och att man inte är ensam. Hästen finns där, 

den lyssnar, tröstar, leker och ställer inga orimliga krav på flickan. 

Steg 4 är ansvarssteget som är en början till att ta in mer av livet. Att inse att det finns flera 

olika sätt att förstå och lösa problem på, sanningen är sällan enkel. Flickorna förstår att hästen 

är beroende av oss människor och att vi har ett totalansvar för dess väl och ve. Detta steg 

glider över i steg 5 som är jagsteget. Flickan inser att hon kan ta hand om och ansvara för en 

annan varelses liv och att hon kan ta hand om sig själv. ”Jag vet att jag kan klara av något. Jag 

är inte så dum som alla tror. Jag vet att om jag ger mig tid och tar det lugnt, då klarar jag 

också av det. (Forsling 2000, s.58)   

Forsling menar att hästen finns med flickan genom alla fem stegen och fungerar som ett 

övergångsobjekt. Ett övergångsobjekt finns med under vissa perioder i ens liv och bleknar 

sedan bort. Winnicott (Phillips, 1988) menar att ett övergångsobjekt är ett föremål som ger ett 
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spädbarn möjlighet till övergångar från subjektivitet till objektivitet, det är en bro mellan den 

inre och den yttre världen och ger en kontinuitet till den processen. I övergångsperioder under 

hela livet kan man behöva övergångsobjekt, de skapar en bro mellan det okända och det 

kända (Phillips1988). 

 

Barn och djur 
Gene Myers (1998) har gjort en studie på barn på en förskola i USA. Han har tittat närmare på 

hur djur påverkar den sociala utvecklingen hos barnen. Och på vilket sätt djur påverkar barn 

och varför det är bra för barn att vara nära djur.  

Författaren har studerat hur barn på en förskola interagerar med djur, både verkliga djur, djur i 

sagor och djur i lekar. Han anser att djur är viktiga för barn ur ett utvecklingspsykologiskt 

perspektiv. Barn visar ett helt annat sorts intresse för djur än vad de visar för människor eller 

objekt och att barn kan relatera till djuren på ett sätt som visar att de förstår att de är särskiljda 

från det mänskliga släktet. De kan leva sig in i hur djur gör och kan göra det redan från tidig 

ålder. Detta hjälper barnen att lära sig och att känna empati gentemot djur och människor. 

(Myers 1998) 

Författaren menar att djur har fyra olika “drag” som gör dem intressanta för barn. Det första är 

agency (agent) djuret kan röra på sig självständigt och göra saker som bitas, krypa, titta sig 

omkring osv. Det andra är coherence (sammanhang) det är lätt att uppleva djuret som en 

helhet, en sammanhängande organism. Det tredje är affectivity (bli berörd) djuret visar 

känslor som upphetsning, avslappning och många andra typer av känslor. Det fjärde och sista 

är continuity (kontinuitet) vid ett upprepat umgänge med ett och samma djur blir djuret 

familjärt och det är en egenskap som formar barnets känsla av ett jag och dem, och detta 

börjar i en mycket tidig ålder. 

Författaren anser att djur är viktiga för barnets jag utveckling och hävdar att djur engagerar 

och motiverar barn. Han upptäckte att på den förskola han gjort sin studie så spenderar barnen 

en tiondel av sin tid på djurorienterade lekar, här inkluderar han interaktion med riktiga djur, 

lek med låtsasdjur och djur i tal eller böcker. Författaren anser att djur är viktiga i processen 

att upprätthålla sitt jag i interaktion med signifikanta andra som i detta fall även kan vara djur. 

Flera författare har föreslagit att barn anförtror sig mer till djur än till vuxna. Att barn pratar 

med djur om känslor som ledsenhet, ilska, rädsla, lycka och hemliga upplevelser. (Myers 

1998) 
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Animal Assisted Activities och Animal Assisted Therapy (AAA/AAT) 
USA är ett föregångsland när det gäller att använda djur för att hjälpa människor. Animal 

Assisted Activity och Animal Assisted Therapy (i fortsättningen förkortat till AAA och AAT) 

är vedertagna begrepp i det amerikanska samhället. 

 

Den formella definitionen av AAA är:  

 

"AAA provides opportunities for motivational, educational, recreational, and/or 

therapeutic benefits to enhance quality of life. AAA is delivered in a variety of 

environments by specially trained professionals, paraprofessionals, and/or 

volunteers, in association with animals that meet specific criteria. 

(Delta Society, 2004) 

 

 

I vardagligt tal skulle man kunna översätta det till att det är djur som hälsar på hos människor 

som har speciella behov. Samma typ av aktivitet kan upprepas med många olika personer till 

skillnad från ett terapi program då det är specifikt utformat för att möta vissa behov. 

Ett besök av AAA handlar inte om att uppnå förutbestämda mål och man behöver inte heller 

dokumentera besöket. Innehållet i besöket ska vara spontant och det ska vara så kort eller 

långt som situationen kräver. Exempel på AAA är att man tar med sig en hund till ett 

ålderdomshem så de äldre får umgås med den, eller att åka till barnsjukhus och låta barn leka 

med hunden. 

AAT är mer styrt än vad AAA är, här finns kriterier som måste uppfyllas för att det ska få 

kallas AAT. Dessa kriterier är: 

Att AAT är en integrerad del av professionella inom socialt arbete och hälso-och sjukvård. 

Det är styrt av och/eller levererat av en professionell terapeut, socionom eller liknande som 

också har expertis på området AAT 

Det är målinriktat, det finns en tanke med varför man gör det t ex att förbättra sociala 

färdigheter, öka rörligheten, utöka ordförrådet eller öka koncentrationsförmågan hos klienten. 

Dessa mål ska vara specificerade inför varje session. 

AAT är också dokumenterat. Varje session avslutas med att man dokumenterar vad man gjort 

under sessionen och om klienten gjort några framsteg eller inte. Vad det är hos djuren som 

påverkar oss så positivt kan ingen svara säkert på. I litteraturen uttrycks åsikter som att det 

beror på att de ger kärlek och närhet utan krav, de finns till för oss och förväntar sig inte 

mycket tillbaka. Jag tror att ytterligare en aspekt är att djuren ser oss. När djuren tittar på oss 
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så känner vi oss utvalda. I Gene Myers studie på förskolan så försökte barnen med alla medel 

fånga djurens uppmärksamhet och de var väldigt uppfinningsrika i sina försök. (Myers, 1998) 

 

Problemformulering  
 
Jag har i hela mitt liv varit intresserad av hur djur och människor interagerar med varandra 

och har alltid varit övertygad om att djur kan erbjuda oss något som är utöver det vi 

människor kan erbjuda varandra. Att använda sig av djur i socialt arbete är inget nytt 

fenomen. Det har funnits och finns fortfarande anser jag, många behandlingshem och 

familjehem som har djur som en del i den behandling de erbjuder barn, ungdomar, vuxna och 

familjer. Länge härskade idén om att stökiga stadspojkar mådde bra av att komma ut på landet 

långt från staden och leva i den friska lantmiljön i stället för den sjuka stadsmiljön. Jag 

uppfattar det som att det finns en tyst överenskommelse i samhället att det är bra med djur 

men det finns inte så mycket konkret information eller fakta att ta del av.  

Jag har letat efter litteratur och forskning som handlar om hur djur kan hjälpa människor i 

behandling och hur man kan använda djur aktivt i behandling av människor men insett att det 

är svårt att hitta något. Mycket av den litteraturen som finns är skriven i USA, det finns 

väldigt få svenska forskningsstudier om hur man kan använda djur i behandling.  Under ett 

grupparbete kom jag dock i kontakt med en bok som heter Flickan och hästen (Forsling, S 

2001) den handlade om ett behandlingshem för tjejer där behandlingen bestod av att varje 

ungdom skulle ta hand om och utbilda en travhäst. I boken berättar tjejerna om vad hästen 

betydde för dem och vad den gav dem. Jag tyckte det var oerhört inspirerande och det gjorde 

mig nyfiken på hur andra ställen som har djur tänkte kring djurens medverkan i behandlingen.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syfte 
 
Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur djur kan bidra till 

människors/klienters utveckling och ”tillfrisknande”. För att få svar på detta har jag valt att 

fråga personal på behandlingshem och liknande verksamheter som har djur som del i 

verksamheten hur de tänker kring djurens del i behandlingen och hur djuren påverkar deras 

klienter. 
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Frågeställningar 
 
Min övergripande frågeställning är hur djur kan bidra till människors/klienters utveckling och 

”tillfriskning” inom socialt arbete? 

Vidare har jag en del underordnade frågeställningar: På vilket sätt anser personalen att det 

hjälper klienterna att de har djur på behandlingshemmet? Vad är det som är positivt med att 

ha djur med i behandling? Vad är nackdelen? Hur kan djur användas i behandlingsarbetet? 

Kan djuren vara ett hjälpmedel/verktyg?  

 

Förförståelse 
 
Min förförståelse är att det är bra att använda djur när man vill hjälpa människor. Jag har själv 

som djurintresserad sett exempel på hur djur påverkar människor och hur människor söker sig 

till djur för att få något behov uppfyllt. Jag har svårt att komma på något som skulle vara 

negativt med att använda djur vilket naturligtvis har färgat mig i mitt intervjuande och i mina 

tolkningar. Jag har upplevt det som en nackdel att jag är insatt i ”hästspråket” och i termer 

osv. jag tror att jag har svårt att tränga under ytan då jag förstår terminologin och missar 

kanske därmed att förtydliga det ”underförstådda”. Jag har själv en tanke om hur man kan 

jobba med behandling där djur utgör en del vilket också gör att jag färgar mina frågor och 

kanske får de svaren jag vill ha. Detta gäller även i analysen, det kan vara så att jag endast sett 

det jag ville se och det som stämmer in med hur jag tänker. 

Min förförståelse innehåller även en idé om att det är svårt att sätta ord på det som jag vill 

prata om vilket säkert gör att jag bygger upp hinder som kanske inte finns. 

 

Metod 
 
Metoden för denna c-uppsats är kvalitativ och informationen är hämtad från sex stycken 

intervjupersoner. Jag har genomfört tre intervjuer och alla är utförda på informanternas olika 

arbetsplatser under bandupptagning. På alla intervjuerna har det varit två personer närvarande, 

inte för att jag har frågat efter det utan för att de själva valt det och jag har accepterat det. 

Ansatsen är induktiv där hypoteser och grundantaganden växer fram successivt ur det material 

som jag samlar in. Syftet är alltså inte att belysa hållbarheten i vissa teorier genom 

hypotesprövning utan att utveckla begrepp om ett fenomen och skaffa sig största möjliga 
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helhetsförståelse (Halvorsen, 1992).  Intervjuerna bygger delvis på varandra, och frågorna har 

förändrats något under varje intervju. 

Intervjuerna har varit halvstrukturerade (Kvale, 1997) dvs. några frågor/teman har varit 

samma i alla intervjuer men jag har även frågat vidare om intervjupersonerna själva har tagit 

upp en viss aspekt. De teman som behandlades var De trevliga djuren, Djur som läromästare 

och övningsobjekt och Vad ger djuren? 

 

Metodval 
 
Jag har valt att göra en undersökning av explorativ karaktär där jag vill undersöka hur ett antal 

behandlingshem anser att djuren kan hjälpa eller stjälpa deras klienter. I en kvalitativ 

undersökning finns det möjlighet att göra en ansats till att förstå hur de personer man 

intervjuar ser på ett visst fenomen och med hjälp av olika teorier kan man sedan lyfta det som 

de har sagt till en mer allmängiltig nivå av förståelse.(Kvale,1997) 

Då det var svårt att hitta behandlingshem som har djur i sin verksamhet, så anser jag att det 

hade varit en fördel om jag inledningsvis hade gjort en kvantitativ undersökning för att ta reda 

på hur många behandlingshem i Stockholms Län som har djur att tillgå. Min uppfattning är att 

det finns många ställen som har djur eller som lånar djur från någon närliggande verksamhet, 

men de berättar inte om det i sin information. Jag anser dock att mitt val av metod väl 

överensstämmer med syftet för den här uppsatsen. 

 

Informanter 
 
Första intervjun skedde på ett privat HVB-hem för flickor mellan 13 – 18 år med psykosocial 

problematik. Hemmet ligger vackert på landet och det finns flera olika djur på hemmet men i 

behandlingen ingår endast hästar, de praktiserar ridterapi som en del i behandlingen. 

Deltagande i intervjun var ägaren av hemmet samt en anställd med socionomexamen. 

Andra intervjun skedde på ett arbetskollektiv för vuxna missbrukare, själva grundstommen i 

arbetskollektivet var bondgården och en ridskola. Informanterna bestod av två arbetsledare 

som bott i kollektivet länge. 

Den tredje intervjun genomfördes på ett behandlingshem för familjer. Behandlingshemmet 

ligger vackert på landet och här bor ett antal familjer med barn i förskoleåldern, mestadels 
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ensamstående mammor med sina barn. Djur ingår som en del i behandlingsarbetet. Här 

intervjuade jag två förskolelärare som jobbade med barnen och djuren. 

 

Urval 
 
Att hitta verksamheter/behandlingshem som har en verksamhet med djur visade sig vara 

väldigt svårt. De intervjupersoner som är med i undersökningen har jag fått tag i genom att 

ringa runt och fråga på behandlingshem som jag hört eventuellt har djur och sen har jag ofta 

fått vidare tips. Min grundtanke var att hitta flera behandlingshem med liknande klientgrupp 

men det visade sig vara svårt och jag ändrade strategi. Mitt urval är ett strategiskt urval 

(Malterud, 1998) och jag har försökt hitta verksamheter som bedriver någon slags behandling 

där djur är inblandade. Men jag har även försökt att få intervjupersoner från verksamheter 

som inte är helt lika varandra, för att få bredd i materialet.  

Vid det induktiva tillvägagångssättet sker urvalet av undersökningsenheterna fortlöpande 

under projektets gång. Syftet är inte att få ett så representativt urval som möjligt utan att få ett 

urval där enheterna är så kvalitativt olika som möjlig. Detta för att få största möjliga 

variationsbredd vad gäller karakteristiska drag hos undersökningsenheterna (Halvorsen, 

1992).  

Mitt urval består slutligen av ett behandlingshem för tonårstjejer där de bedriver ridterapi som 

en del i behandlingen. Ett klientkooperativ som bedriver olika företag som innefattar djur bl a 

ridskola och köttproduktion, men utan regelrätt behandling med filosofin att man blir frisk 

genom att ha någon typ av vettig sysselsättning. Den sista intervjun är gjord på en verksamhet 

för familjer men som har barnen i fokus, där man har djur som ingår i behandlingsarbetet men 

inte i terapiarbetet. 

Alla ställen sa ja till att jag fick komma och intervjua dem så det finns inget bortfall.  

 

Genomförande 
 
Jag kom i kontakt med de olika informanterna genom att ringa runt till olika behandlingshem 

och fråga om de var intresserade av att vara med i denna undersökning. Jag lät 

behandlingshemmen själva välja vilka personer på behandlingshemmet som var mest 
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lämpliga att delta i intervjun i och med att det var viktigt för mig att få intervjua personal som 

jobbade med djuren och klienterna aktivt. 

Alla intervjuer har skett under bandupptagning. Innan vi påbörjat intervjun har jag informerat 

dem om att de kommer att vara anonyma och avidentifierade i texten och att bara jag och 

eventuellt min handledare kommer att ta del av själva intervjuerna 

Den första intervjun skedde på verksamhetens kontor, det var två personer som medverkade 

under intervjun. Kontoret låg i en annan byggnad än resten av verksamheten vilket bidrog till 

att vi fick vara helt ostörda. Intervjun pågick under 45 min.  

Den andra intervjun som jag bokade in direkt efter den första skedde i verksamhetens lilla 

kafévagn på gården, det var två personer som medverkade under intervjun. Det var också 

mycket folk som rörde sig runt kafévagnen, och vid ett tillfälle blev vi avbrutna av att två 

personer som kom in i vagnen. Intervjun pågick under 45 min 

Den tredje intervjun skedde i verksamhetens verksamhetslokaler och det var två som 

medverkade på intervjun. När jag bokade in denna intervju blev jag informerad om att de 

endast kunde avvara 30 min vilket gjorde att jag var något stressad under intervjutillfället, 

men tidsramen visade sig inte vara så snäv så intervjun blev ca 45 min. 

 

Bearbetning av intervjuerna 
 
Intervjuerna är i stort sett ordagrant transkriberade, pauser, harklingar och hostningar har 

medvetet valts bort. Även vissa ifyllnadsläten och ord har valts bort. Med detta menas att det 

inte har registrerat när intervjupersonen har hummat eller använt vissa ord när de tänker. Detta 

har valts utifrån att syftet med intervjuerna var att hitta gemensamma övergripande teman 

mellan informanterna. Bedömningen hur dom säger det dom säger har varit underordnad det 

dom faktiskt säger. Informanternas ord i citat, i resultat och analysavsnitten har redigerats 

något, detta med tanke på att ordagrant utskrivna intervjuer ofta kan uppfattas som 

osammanhängande och förvirrade. (Kvale, 1997)  

 

Validitet 
 
Syfte med undersökningen var att ta reda på hur djur kan bidra till människors/klienters 

utveckling och ”tillfrisknande”. Detta syfte anser jag att jag har uppnått. I analysen har jag 

utifrån olika teoretiska perspektiv analyserat den data jag har samlat in. Frågeställningarna 
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stämmer väl överens med syftet och jag anser att jag har svarat på mina frågeställningar och 

att jag tydligt har redogjort för hur jag har gått tillväga. Är det sant det jag kommit fram till? 

Jag har gjort en tolkning av det intervjupersonerna har berättat för mig, i resultatdelen så är 

det jag som har valt vilka citat jag ville ha med vilket naturligtvis påverkar hur resultaten 

uppfattas.   

Då detta inte är ett känsligt ämne för intervjupersonerna tror jag att de har varit ärliga i sina 

svar och att de förmodligen hade svarat likadant om intervjuaren hade varit en annan. 

 

Reliabilitet 
 
”Reliabilitet hänför sig till forskningsresultatens konsistens” (Kvale, 1997 s.213) 

Att jobba med djur i behandling är någonting som man väljer att göra. Alla informanterna har 

själva valt att syssla med den här inriktningen och har ett positivt förhållningssätt till det. Jag 

som intervjuare hade också en positiv förförståelse till området, vilket har färgat mig som 

intervjuare. Jag har under undersökningens gång hela tiden varit medveten om att jag som 

intervjuare kan färga det informanterna säger. För att mildra denna effekt har jag därför haft 

med frågor i intervjuguiden som behandlar den negativa aspekten. Jag har gjort en ansats till 

att tona ner min inverkan som intervjuare genom att ställa öppna frågor i början av intervjun 

och om jag varit tvungen att ställa ”tyckande” eller ledande frågor har jag gjort det i slutet av 

intervjun så att det inte ska färga de övriga svaren. Jag har också under alla tre intervjuer 

använt en intervjuguide och har ställt frågorna på samma sätt till de olika intervjupersonerna.  

Jag har noga redogjort för hur jag gått tillväga, vilket borde öka möjligheten för en annan 

forskare att göra samma typ av undersökning som genererar liknande resultat. 

 

Generaliserbarhet 
 
”Every man is in certain respects” 

a. like all other men 
b. like some men 
c. like no other man (Wolcott, 1995 s.173) 

 

Att påstå att man kan generalisera utifrån vad sex personer har sagt i tre intervjuer borde ha 

låg trovärdighet. Däremot anser jag att det jag har fått fram under intervjuerna väl 

överensstämmer med det som andra forskare har kommit fram till, vilket bidrar till att 

resultaten från min undersökning till viss del kan anses som generellt gällande.  
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Teoretisk utgångspunkt 
 
Jag har valt att använda tre olika teoretiska perspektiv i min analys detta för att jag skall 

kunna belysa flera olika aspekter av resultaten. De tre perspektiven är objektrelationsteorin 

och då framförallt teorin om övergångsobjekt, det salutogena perspektivet som innehåller 

begreppet KASAM och slutligen bindningsteorin utifrån hur John Bowlby (Bowlby, 2001) 

beskriver den. 

 

Övergångsobjekt 
 
Inom utvecklingspsykologin så ingår idén om övergångsobjekt. Jag har valt att använda 

Donald W Winnicott teori om övergångsobjekt.  Ett övergångsobjekt är ett objekt som 

används som tröst och kompensation av barn när det blir lämnat av mamman, det kan t ex 

vara en nalle eller en snuttefilt. En ritual kan också vara ett övergångsobjekt, många barn har 

en godnattritual som kan bestå av att mamman sjunger samma visa varje kväll eller läser 

samma godnattsaga. Den viktigaste egenskapen hos ett övergångsobjekt är att det är något 

man känner igen. När barnen blir större så lämnar de nallen och snuttefilten, då kan 

låtsaskompisar eller djur tjäna som ersättare för de gamla övergångsobjekten (Wikander, 

1995). 

Phillips (1988) beskriver hur Winnicott tänkte kring övergångsfenomen och övergångsobjekt. 

Övergångsobjekt är det föremål som används och övergångsfenomen är de metoder som 

används. Övergångsfenomen gav barnet möjlighet till dessa tidiga grundläggande övergångar 

från subjektivitet till objektivitet, från att vara sammansmält med modern till att också vara 

utskilt från henne. Övergångsfenomenen utgör en bro mellan den inre och den yttre världen 

och ger kontinuitet åt en pågående process. Inom utvecklingspsykologin talar man först och 

främst om barnets första övergångsobjekt som hjälper barnet att separera sig från mamman, 

men Winnicott (Phillips, 1988) anser att det finns en kontinuitet mellan detta tidiga 

övergångsobjekt hos det lilla barnet och den vuxnes senare användning av olika kulturella 

objekt som t ex konstverk, eller som jag tidigare nämnt låtsaskompisar och/eller djur. 

Winnicott sammanfattade de speciella egenskaperna i denna relation i sju punkter. Phillips, 

1988) 
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1. Barnet håller på sina rättigheter till föremålet, och vi går med på detta. Dock är 

uppgivandet av omnipotensen en viktig faktor i början. 

2. Föremålet kramas ömt, älskas häftigt och slits oftast i stycken. 

3. Det får aldrig ändras på, om det inte är barnet som gör det. 

4. Det måste överleva en kärleksfull behandling, men också hat och i förekommande fall 

rena aggressioner. 

5. Ändå måste det ge barnet intryck av värme, kraft, eller ha en viss textur eller något 

annat som visar att det har sin egen vitalitet och verklighet. 

6. Det härstammar från den yttre verkligheten ur vår synpunkt, men inte från barnets. 

Inte heller kommer det ur den inre verkligheten; det är ingen hallucination. 

7. Dess öde är att så småningom bli urladdat, så att det under årens lopp inte blir glömt 

utan snarare förpassat till skräpkammaren (limbo). Därmed menar jag att hos det friska 

barnet övergångsobjektet inte ”går in i honom” och inte heller blir hans känslor 

bortträngda. Det är inte bortglömt och inte sörjt. Det förlorar sin betydelse, och det är 

därför att övergångsfenomenen blivit suddiga, utspridda över hela området mellan 

”den inre psykiska verkligheten” och ”den yttre världen sådan som två personer 

gemensamt upplever den” dvs. över hela det kulturella fältet.  

 

Salutogent perspektiv  
 
Som grundare för detta synsätt står Aaron Antonovsky (Kumlin (red), 1998), det uppkom som 

en motsats till det patogena (sjuka) synsätt som under hans tid härskade inom 

hälsoforskningen. Antonovsky hävdade att både stressfaktorer och sjukdom alltid hotade att 

bryta ned motståndskraften hos människan och att det egentligen var märkligt att en organism 

överhuvudtaget kunde överleva en längre tid. Därmed ansåg han att det är mer intressant att 

fokuserar på hälsobringande faktorer och copingmekanisker (från engelska verbet to cope = 

att klara av) hos människor än att forska kring varför vi blir sjuka (Kumlin (red), 1998). Inom 

detta perspektiv ingår även begreppet KASAM (Känsla Av SAManhang) som innebär att 

människor mår bättre om de förstår det sammanhang de är och verkar i. Att en person har en 

varaktig känsla av att hans tillvaro är strukturerad, förutsägbar och begriplig, att han har de 

resurser som behövs för att möta tillvarons krav och att dessa krav anses värda att engagera 

sig i.  
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I Antonovskys grundresonemang ingår även ett begrepp som han kallar allmänna 

motståndsresurser (förkortas i fortsättningen AMR). AMR består av biologiska, materiella 

och psykosociala faktorer som gör det lättare för människan att se sin tillvaro som konsistent, 

strukturerad och begriplig. Exempel på AMR är pengar, kunskap, erfarenhet, intelligens, 

socialt stöd, kultur, tradition, ideologi eller livsåskådning mm. Dessa AMR har gemensamt att 

de ger människan en känsla av sammanhang, KASAM. AMR leder till livserfarenhet som 

befrämjar utvecklingen av en stark KASAM. (Kumlin (red), 1998) 

 

Om en individ har problem så ska man inte lägga fokus på problemen utan man ska lägga 

fokus på det som är friskt och hjälpa klienten att förstärka de friska beteendena så att de 

”sjuka” beteendena får mindre spelrum och på detta sätt tillskriva klienten resurser istället för 

att peka ut alla problem klienten har. Ett led i detta är att hjälpa klienten till att förstå och få en 

känsla för sitt eget sammanhang. Alla individer verkar och ingår i ett sammanhang men denna 

känsla av sammanhang kan försvinna tex om klienten har upplevt ett trauma eller haft en 

uppväxt där klienten inte blivit bekräftad som en del av ett sammanhang. KASAM hjälper 

klienten att hitta sin ”röda tråd”. 

 

Bindningsteorin 
 
Jag har använt John Bowlbys bok En trygg bas (Bowlby, 2001) som grund för min förståelse 

av denna teori. Centralt i denna teori är bindningen mellan föräldrar och dess barn. Det 

primära antagandet är att föräldrar eller andra primära vårdare behöver skapa en trygg och 

säker grund för sina barn utifrån vilken de kan utforska världen och sedan återvända till för att 

få vila och stöd.  

Det finns tre huvudmönster för bindning, trygg bindning, ängslig motvillig bindning och 

ängsligt undvikande bindning.  

Om en individ fått en trygg bindning då litar han på att hans föräldrar finns tillgängliga och är 

deltagande och hjälpsamma om han stöter på svåra situationer. 

Däremot om individen får en ängslig motvillig bindning är han osäker på om hans föräldrar 

kommer att vara tillgängliga eller deltagande eller hjälpsamma vid behov. Denna osäkerhet 

gör att han alltid är benägen till separationsångest och ofta efterhängsen och rädd för att 

utforska världen. 
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Den ängsligt undvikande bindningen innebär att individen inte tror att han får ett hjälpsamt 

gensvar när han söker omsorg utan tvärtom förväntar sig att bli bortstött. Den här individen 

strävar efter att leva sitt liv utan kärlek och stöd från andra och strävar efter att bli emotionellt 

självtillräcklig. (Bowlby, 2001) 

Bowlby menar att det första steget mot en förändring i sitt bindningsmönster är att ha en trygg 

bas att utgå ifrån, för att utifrån denna bas utforska de olika smärtsamma aspekterna av sitt liv 

(Bowlby, 2001). 

 

Resultat och analys 
 
Under den här rubriken kommer jag att redovisa resultaten för sig och analysen för sig.  

Först kommer resultat delen att redovisas under tre teman som jag fann gemensamt för de 

olika intervjuerna. Dessa teman är; de trevliga djuren, läromästare och övningsobjekt, djurens 

inverkan och påverkan. 

Därefter kommer analysdelen där jag kommer att analysera resultaten under de tre teoretiska 

perspektiven; det salutogena perspektivet som innehåller begreppet KASAM, 

objektrelationsteorin och då framförallt teorin om övergångsobjekt, och slutligen 

Bindningsteorin utifrån hur John Bowlby (Bowlby, 2001) beskriver den. 

. 

Resultat 
 
De sex informanterna har varit rörande överens om mycket, sen har det praktiska skiljt sig en 

del ifrån varandra pga. att verksamheterna ser mycket olika ut. Generellt kan man säga att de 

två behandlingshemmen hade en liknande syn på djurens del i deras verksamhet och att 

arbetskollektivet inte la så stor vikt på djuren alls. Jag kommer att presentera resultaten under 

tre teman som jag fann gemensamt för de olika informanterna.  

De verksamheter som informanterna jobbar på såg på många sätt väldigt olika ut, men två av 

verksamheterna hade flera gemensamma nämnare vilket bidrog till att intervjusvaren blev 

många gånger snarlika varandra. Det tredje stället hade en helt annan typ av verksamhet, både 

rent praktiskt och ideologiskt och därmed så skiljde sig deras svar från de övriga två 

intervjuerna. 
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De trevliga djuren 
När jag läste igenom intervjuerna så reagerade jag på att ord som, trevligt, roligt och glädje 

ofta förekom i informanternas beskrivning av djurens del i verksamheten. Det fanns en 

samstämmig idé hos informanterna att djur är trevligt. Att hålla på med djur innebär att man 

får göra något roligt och att man kan ha trevligt tillsammans ”det blir glädjestunder, trevliga 

stunder, positivitet som kommer in i bilden” (intervju tre).  Informanterna uttryckte att det var 

viktigt att både klienterna och personalen fick göra något som de tyckte var roligt.  

Alla intervjupersoner var överens om att klienterna frivilligt fick välja om de ville vara med i 

den delen av verksamheten som innebar interaktion med djur. Det var inte något personalen 

ville tvinga klienterna att vara med på, utan deras eget intresse fick styra deras medverkande 

till stor del ”Vi tvingar ju ingen ut i stallet men alla ska få möjlighet, alla som vill” (intervju 

tre). Men det var sällan någon klient som helt vägrade att vara med i djurverksamheten och 

oftast hade personalen en uppfattning om att de allra flesta klienter tyckte detta var något 

roligt.  
 

”Det är ju många tjejer, nästan alla under den här perioden är ju lite hästintresserade och 

man tycker det är roligt, många är intresserade fast de inte har ridit eller hållit på med 

hästar innan de kom hit, sen är dom ju lite nyfikna. De tycker att hästar är fina och gulliga 

så det är ju inte svårt att jobba med dom på det viset.”(intervju ett) 

   

På ett ställe uttryckte personalen att de tyckte det var ett bra sätt att lära känna klienterna på. 

Speciellt när de precis var nyanlända kunde det hjälpa att umgås i stallet och ge en möjlighet 

till att prata med varandra  
 

”Det är ett bra sätt att lära känna flickorna på, det är lätt att vara i stallet och prata, 

ibland kan det vara svårt att sitta i samtal, det är lättare i stallet/…/ och försöker få bort 

fokus på att nu pratar vi om saker som är jobbiga för vi gör det i samband med något som 

känns intressant”( intervju ett) 

 

På behandlingshemmet som hade familjer placerade hos sig såg informanterna nyttan av att 

föräldrar och barn fick göra någonting tillsammans som de alla tyckte var roligt. I många av 

dessa familjer hade föräldrarna och barnen dålig kontakt och väldigt få stunder då kontakten 

dem emellan varit positiv, men att umgås med djuren kunde bidra med ett positivt minne. 

”Att göra något tillsammans, de skrattar tillsammans, myser tillsammans, mysstund har vi 

också, vi fikar i stallet och framförallt med hästarna, dom kan ju titta ut från boxen”(intervju 

tre) 
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Även om alla ställen tyckte att det skulle gå att bedriva ungefär samma verksamhet utan djur, 

så uttryckte man ändå att detta var ett stimulerande sätt att jobba med klienterna på ”man kan 

ju göra andra saker tillsammans med mamma och barnet naturligtvis men det här är ju så 

otroligt roligt också” (intervju tre). 

När man tittar statistiskt på vilka sporter som har flest utövare i Sverige så kommer ridsporten 

på andra plats vilket indikerar att detta är ett vanligt intresse. Om klienterna ges möjlighet att 

hålla på med djur, kan detta skapa ett intresse som är gemensamt för många människor och 

därmed för klienten skapa en känsla av gemenskap med andra människor. 

  
”Djuren är en bit i det, men det är också folket som kommer hit, det är en samlingsgrej, 

något man har gemensamt, ett intresse du kan skapa. Det är ju inte så svårt, tycker du om 

hästar så kan du ju prata med halva Sveriges befolkning om hästar, eller hur?” (intervju 

två) 

 

I det stora hela ser alla informanter djuren som något positivt och de kommer inte självmant 

med några negativa beskrivelser eller bilder av att använda djur i behandling. På frågan om 

det finns något negativt med att använda djur så svarar några att det kan bli konkurrens och 

avundsjuka mellan klienterna ”Här var det svårt att ta ut tjejerna på egen hand för det var 

mycket avundsjuka och varför får inte jag rida och hästscheman hit och dit” (intervju ett) 

På ställen där det var familjer placerade hade personalen upplevt att det kunde bli konkurrens 

mellan mamman och barnet ” lite svartsjuka kan det vara också om mamman är i stallet för 

mycket i förhållande till sitt barn om barnet blir åsidosatt”(intervju tre) 

På ett ställe hade man flyttat hästarna från själva behandlingshemmet till ett närliggande stall, 

dels på grund av att det blev mycket konflikter och avundsjuka mellan de placerade och att 

det upptog mycket av personalens tid att lösa dessa konflikter. De märkte en stor skillnad när 

hästarna inte längre fanns i närheten av boendemiljön. 

”Och så får man en häst som alla favoriserar och då är det svårt att tillåta någon annan att 

komma i närheten”(intervju ett) 

Sammanfattningsvis så uppfattade informanterna djuren som ett positivt inslag både för 

klienterna och också för dem själva. Att få miljöombyte, göra något roligt tillsammans, mysa 

och skratta ansågs som viktiga aspekter. Det negativa var egentligen inget negativt ansåg 

informanterna. Det blev konflikter kring och om hästarna, men det gav samtidigt en chans att 

arbeta med de problem klienterna hade. 
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Läromästare och övningsobjekt 
Under genomgången av intervjuerna framträdde det tydligt att informanterna ansåg att 

klienterna kunde öva vissa färdigheter på djuren, i de flesta fall hästarna. Informanterna kunde 

se hur klienterna blev hjälpta men de hade svårt att beskriva exakt vad det var som hjälpte 

dem. ”Man måste nästan vara där, och när man har hästen och flickan och hennes bakgrund 

så blir det ganska självklart men det är jättesvårt att prata om.... Då blir det att man 

använder de här orden som tillit, kommunikation osv.…”(intervju ett) 

 

Vad är det för färdigheter som man kan öva på djuren, framförallt hästar? Informanterna 

upplevde att det fanns väldiga möjligheter att utveckla en rad olika färdigheter och stärka 

sociala och emotionella funktioner genom att umgås med djur. Både under intervjuerna och 

på de informationsblad som jag fått under intervjutillfällena nämns flera egenskaper som 

klienterna kan öva på. 

De kan enligt informanterna öva på: 

Kroppsuppfattning, kroppsspråk och att läsa kroppsspråk och förstå vad en annan individ 

menar när den beter sig på ett visst sätt ”och dom lär sig vad dom vill, vad hästen vill och vad 

hästen menar och vad hästen gör, när den lägger öronen bakåt t ex eller när den nosar på 

oss” (intervju tre) 

Att träna på att våga lita på andra människor, på sig själv och på omvärlden 

Att ta ansvar och ta hand om någon, djuren ska hela tiden ha mat och omsorg. Men också att 

kunna säga ifrån och att kunna säga nej. 

Att känna in och känna av var begrepp som återkom i intervjuerna, med det uppfattade jag att 

de menade , att klienterna fick lära sig lyssna både inåt i dem själva och utåt på i dessa fall 

hästarna och på detta sätt lära sig att samspela med andra individer. 

Kommunikation, vikten av att vara tydlig, förstå att andra människor inte kan läsa mina tankar 

utan jag måste uttrycka tydligt vad jag vill. 

Koncentration och fokusering, att orka vara koncentrerad och fokuserad så du kan utföra en 

uppgift. När du sitter på hästen måste du koncentrera dig och fokusera dig på rytmen annars 

trillar du av. 

Att känna och att visa empati och respekt för andra ”att många som har svårt att visa empati 

och sånt, lättare gör det med djuret. Men då är det också viktigt att vi finns där för att 

återspegla och för att säga att det här måste man ta med sig till de människor man lever 

med”(intervju ett) 
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Många av klienterna är gränslösa och kan med hjälp av djuren öva på att förstå att de 

måste gränsa sig själva. Genom djurens tydlighet så kunde de förstå sitt eget 

beteende och få en insikt om vad som var positivt och vad som var negativ beteende. 

Det blir en direkt feedback från djuret som medför en större förståelse för sitt eget 

beteende. 

 
 ”dom (hästarna) är otroligt känsliga för människan. Om det är något som inte är bra för 

hästen då, blir dom (klienterna) uppmärksamma på det, oj nu blev hästen rädd för dig, så 

får du inte göra. Man måste tänka sig för om man går in till hästen, eller man måste få en 

känsla för att man måste tänka sig för, man kan inte bara rusa på för det mår inte hästen 

bra av och den reagerar så direkt, och då får dom direkt respons på att de gör något som 

är fel. Det blir en direktkoppling som gör att dom lär sig”(intervju tre) 

 

 Träna på relationer och även att separera från relationer, det hände på alla ställen att de var 

tvungna att ta bort djur eller byta ut dem och det rörde upp mycket känslor hos klienterna som 

de sedan bearbetade tillsammans med personal.   

På frågan om de kunde ge praktiska exempel på tillfällen där de sett att djuren bidragit med en 

utveckling för klienten, fick jag från behandlingshemmen målande beskrivningar på 

situationer där de ansåg att just djuret varit till stor hjälp. T ex kunde klienter med 

koncentrationssvårigheter öva på hästen hur de kunde göra sig förstådda på ett konkret sätt. 

”…hon kunde förstå att bara för att hon var så tydlig så förstod någon (hästen), dom förstod 

mig på grund utav att jag var lugn, koncentrerad, jag fokuserade på vart jag skulle och titta 

vad bra det gick, jag fick bra gensvar från hästen”(intervju ett) 

 

Det är inte bara sociala och emotionella färdigheter som man kan öva på med hjälp av djuren, 

informanterna ansåg att det fanns flera praktiska färdigheter som klienterna kunde utvecklas i 

och ta med sig när de lämnade verksamheten. 

”vi sköter hästarna och tar hand om stallet, borstning, in och ut med hästar, stallkiosken, att 

våga stå i den, möta kunder, att organisera någonting , växa och känna att man klarar av 

det”(intervju två)  

Även skolkunskaper kan man öva på i stallet, såsom vokabulär och matematik ”att lära sig 

och utveckla begrepp, man räknar och färger det finns allt möjligt man kan lägga in i sådana 

här saker/…/träna balansen, känslan och rytmen och slappna av och sitta stilla en del barn 

kan vara väldigt forcerade”. (intervju tre) 
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Informanterna ansåg att djuren var ett bra redskap att öva alla ovanstående färdigheter på, 

men det viktigaste i behandlingsprocessen var att överföra dessa färdigheter från att gälla djur 

till att gälla människor, och det var däri den stora utmaningen låg. 

Sammanfattningsvis så hade personalen en stor tilltro till djuren som övningsredskap. De 

skildrade många exempel på hur och vad man kunde öva på tillsammans med djuren. Under 

intervjuerna tog jag upp frågan om det kunde vara negativt att använda djur, men det var 

ingen som ansåg det eller sett exempel på det.   

 

Djurens inverkan och påverkan 
Alla informanter hade iakttagit att djuren påverkade klienterna på olika sätt bara genom sin 

blotta närvaro. De sa t ex att de kunde se skillnad på hur en klient var före och efter kontakt 

med djuret ”Det är jättestor skillnad, de blir lugna och även mer koncentrerade”(intervju 

ett). Och även om det inte handlade om en före och efter situation hade informanterna en 

känsla av att djuren bidrog med ett lugn för klienterna. ”Men jag tror det har en viss betydelse 

för det har en viss lugnande inverkan, framförallt på de äldre gubbarna som hamnar i 

stallet”(intervju två) 

Likaså att djuren gav en viss atmosfär åt stället som gjorde att klienterna blev mer positiva till 

sin vistelse där ”Det ger en hemtrevlig känsla, det känns tryggt för många flickor att det finns 

lite djur”(intervju ett) 

Djur är något man kan vända sig till när man är ledsen, man kan få tröst och någon som 

lyssnar och värmer. Detta uppfattade informanterna som något positivt, men återigen så var 

det viktigt att klienten i förlängning kunde prata med personalen så att det inte blir 

envägskommunikation. 

 
”då är ju det väldigt bra om hon kan uttrycka sig för hunden då får hon ju ut det, det är ju 

en kanon grej att ha. Det är ju lika med kaninerna som en del av dom har också att få den 

att prata med. Många har ju det hemma också nu Det är en stor vinning” (intervju tre) 

 

När jag frågade informanterna, om vad de ansåg att det var som djuren gav till sina klienter 

och hur det kommer sig att man t ex kan berätta om alla sina problem för en hund men inte för 

en människa var svaren enstämmiga. Djuren ger ohämmad kärlek, de värderar eller fördömer 

inte människor ”man kanske börjar hos djuret för där får man ohämmad kärlek, de säger 

aldrig emot, man blir bekräftad på ett positivt sätt” (intervju ett). På ett annat ställe uttryckte 

man det; ”Djuren anklagar dem inte, dom tycker ju om dem oavsett hur dom är”(intervju två) 
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Om man har kämpat i motström större delen av livet och haft en känsla av att man inte räcker 

till då kan djuren ge värde åt människan, en chans att känna sig välkommen, behövd och 

önskad 

”Att betyda någonting, att hästarna gnäggar åt dig när du kommer in och att du faktiskt är 

välkommen”(intervju två). 

Sammanfattningsvis så fanns det en samstämmighet kring djurens förmåga att ge kärlek och 

tröst åt människan och att informanterna upplevde att detta var något som gynnade just deras 

klienter. 

 

Analys 
 
Mitt syfte med den här uppsatsen var att utforska hur djur kan bidra till människors/klienters 

utveckling och ”tillfrisknande”. Jag kommer att presentera analysen av materialet under 

respektive teoretiska perspektiv. Under första rubriken behandlas det salutogena perspektivet, 

under den andra rubriken behandlas resultaten utifrån objektrelationsteorin och begreppet 

övergångsobjekt och slutligen så kommer jag att belysa resultaten utifrån bindningsteorin. 

Efter varje teoretiskt avsnitt kommer jag att sammanfatta analysen i en slutsats. 

 

De salutogena djuren 
 
Med jämna mellanrum dyker det upp forskningsrapporter som påvisar det positiva med att 

skratta och vara glad, de allra flesta har nog hört uttrycket att ett gott skratt förlänger livet. 

Aaron Antonovskys salutogena tänkande (Kumlin (red), 1998) innebär att studera 

stressfaktorer och bemästringsstrategier (copingmekanismer) i en människas liv. Kaos och 

stress är naturliga tillstånd och den intressanta frågan är inte varför vi blir sjuka utan hur 

håller vi oss friska, därmed är det mer centralt att ställa sig frågan vad som orsakar hälsa 

(salutogenes) än vad som orsakar sjukdom (patogenes), (Kumlin (red), 1998). 

Att umgås med djur bidrar till en människas hälsa på flera sätt, i forskningsöversikten 

framlade jag flera forskningsrapporter som påvisade den salutogena effekten av djur. Djur 

sänker blodtryck, reducerar risken för hjärt-kärlsjukdomar, frigör hormonet oxytacin i 

kroppen och bidrar därmed till att vi blir lugnare och mer orädda.  

Under intervjuerna vittnade informanterna vid flera tillfällen om djurens positiva inverkan på 

deras klienter. Som jag påvisade i resultat delen så kunde de märka en skillnad på sina klienter 
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före och efter kontakten med djuret, de använde ord som, lugnare, mer koncentrerade och mer 

fokuserade. Det som skulle kunna motverkar denna positiva inverkan av djur är om individen 

är rädd för djur, då skulle kontakten med djuret kunna få motsatt effekt, blodtrycket höjs och 

stressnivån ökar.  

I Antonovskys grundresonemang ingår två begrepp allmänna motståndsresurser (förkortas i 

fortsättningen AMR) och känsla eller sinne för sammanhang (förkortas i fortsättningen 

KASAM). De allmänna motsåndsresurserna består av biologiska, materiella och psykosociala 

faktorer som gör det lättare för människan att se sin tillvaro som konsistent, strukturerad och 

begriplig. Exempel på AMR är pengar, kunskap, erfarenhet, intelligens, socialt stöd, kultur, 

tradition, ideologi eller livsåskådning mm. Dessa AMR har gemensamt att de ger människan 

en känsla av sammanhang, KASAM. AMR leder till livserfarenhet som befrämjar 

utvecklingen av en stark KASAM. (Kumlin (red), 1998) 

Många av de ovan nämnda AMR är faktorer som intervjupersonerna hävdar att deras klienter 

kan tillgodogöra sig genom sin interaktion med djuren. Klienterna kan på djuren öva upp sin 

sociala förmåga och därmed öka sitt sociala kapital, de kan förvärva sig nya kunskaper som 

bidrar till att världen blir mer förstårlig och logisk för dem. När de interagerar med djuren så 

befinner de sig i ett sammanhang som de påverkar beroende på hur de beter sig. Genom att 

djuren reagerar direkt på människans handlingar får man en direkt respons vilket medför en 

ökad känsla av sammanhang och förutsägbarhet. Djuren är många gånger också tydligare i 

sina signaler än vad människan är. Människor kan säga en sak och göra en annan vilket gör att 

det blir avbrott i förutsägbarheten. Det är viktigt för människan att känna sig förstådd och att 

hon bemästrar sin situation (Kumlin (red), 1998). När klienterna får ta del av dessa nya 

kunskaper och får en möjlighet att öva dem på djur som är mindre hotfulla för dem än vad 

människor är, så ökar klienternas allmänna motståndresurser vilket i sin tur leder till att de får 

en ökad KASAM, vilket i sin tur leder till att de har en större chans att klara av att leva ett liv 

utanför institutioner.  

Slutsats 
Att använda djur i behandling har en hälsofrämjande effekt på individen, bara att klappa eller 

att ha en relation med ett djur anses förlänga en persons liv. Om individen aktivt övar på 

färdigheter på djuren så ökar individens AMR och därmed även individens KASAM. Detta 

leder i sin tur till en förminskning av kaos och stress i individens liv och att individen går en 

friskare och bättre framtid tillmötes. 
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Övergångsobjekt 
 

Många av de klienter som befinner sig på behandlingshem har haft problem större delen av 

sina liv. Det är inte ovanligt att en individs problematik grundläggs någon gång under de 

första levnadsåren. I min analys tänker jag inte gå in på ett resonemang såsom att klienterna 

inte fått tillgång till övergångsobjekt under barndomen och därmed utvecklat en dysfunktion, 

utan jag kommer att resonera kring, om man skulle kunna se djurens del i 

behandlingsprocessen ur ett objektsperspektiv. 

Informanterna berättar i intervjuerna om att de ser att djuren gör en skillnad för deras klienter 

men de kan inte riktigt peka på vad.  
 

Djuren är en profilering vid sidan om, en profilering utav oss men verksamheten skulle 

likväl fungera utan djuren. Sen kanske det inte skulle bli lika bra resultat, det tror jag inte. 

Förändringen (hos klienterna) kanske inte skulle ha blivit lika stor och kanske skett lika 

fort” (intervju ett) 

 

Vad är det som gör att djuren skyndar på processen? Boris Levinson refererade ibland till 

djuren som en socialbooster (Beck & Katcher 1996) just för att han ansåg att de kortade ner 

tiden för behandling och det gick snabbare att skapa relationer när det var djur närvarande och 

att de även kunde vara faktorn som satte igång förändringsprocesser.  

Jag anser att man kan se djuret som en trygghetsskapare. Precis som snuttefilten är för små 

barn, så kan t ex hästen vara något som klienterna kan hålla sig i under en förändringsprocess. 

Under en period av förändringar, som faktiskt en placering på ett behandlingshem oftast är, 

kan djuret vara det som skapar trygghet och kontinuitet i individens sinnesvärld. Djuret är 

något vänligt som finns där för individen och som ger värme och kärlek. 

En informant berättade om en flicka och hennes hund. Varje gång hunden var med så var 

flickan lugn och trygg och kunde utföra saker som hon annars var alldeles för ängslig för att 

göra, det var framförallt hunden som var hennes trygghet.  
 

”Jag tog med hunden när vi red, hon hade ridit ett tag och så ville hon ha hunden med sig 

och jag tänkte att det går väl bra. Och det gick så bra när hon red, hunden var bara där 

och hon var så duktig. Då var hon trygg, det var jättestor skillnad” (intervju tre) 

 

Winnicott pratar om övergångsobjekt som en bro mellan det kända och det okända 

(Phillips, 1991). Djuret kan för klienterna bli något som både existerar i den inre 
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världen och i den yttre. I den inre världen kan djuret bli en nära förtrogen som alltid 

finns där i positiv mening (Wikander, 1995), en så kallad låtsasvän och i den yttre 

världen så är djuret något mjukt och varmt som man kan öva sig på och som ger 

trygghet. Snuttefilt, gosedjur och nappar är objekt som förknippas med mycket små 

barn och är därför svårare för tonåring eller vuxen att använda sig av, men att ha ett 

husdjur är normalt i vilken ålder man än befinner sig i och då kan husdjuret bli det 

som ger en trygghet i avsaknaden av föräldrar (Wikander, 1995).  

De kriterier som Winnicott har för vad som är ett övergångsobjekt, stämmer många 

gånger överens med hur framförallt barn och ungdomar förhåller sig till djur och 

typen av relationer som de skapar med djur. Intervjupersonerna berättade om hur det 

blev konflikter kring djuren då klienterna fick starka band till ett visst djur och de 

hade svårt att dela med sig av sin relation. Det var även svårt för dem att separeras 

från djuren och att det ofta ledde till stor ångest.  

Ett annat begrepp som ingår i objektrelationsteorin är schizoida tillstånd. En schizoid 

person är rädd för att ha nära relationer till andra och det härstammar från att de som 

barn aldrig fått känna att de duger som de är. Barnet får då hitta på ett falskt jag, med 

en konstant rädsla av att aldrig klara av olika uppgifter och för att bli avslöjad. Det är 

en strid mellan att komma för nära –och att inte klara av (Winnicott, 1997). Denna 

kamp och strid behöver inte människor utkämpa med djuren. Ett djur ifrågasätter inte 

varför du gör något på ett visst sätt eller tycker på ett visst sätt, det finns där för dig 

när du behöver det, precis som snuttefilten eller nallen gjorde när du var ett litet barn. 

Alla informanter uttryckte att klienterna tyckte att djuren gav trygghet, tröst och 

villkorslös kärlek till klienterna.  

När en individ är trygg kan den ta till sig information utifrån och lära sig nya mönster 

och kunskaper, när flickan hade med sig sin hund (se ovan) klarade hon av alla 

uppgifter hon fick, hon orkade gå i samtal och prata om de problem hon hade. Om 

djuren kan hjälpa människor på detta sätt borde det innebära stor vinning för alla 

inblandade och är en kunskap som bör tas på allvar. Djur kan ofta avfärdas som icke 

viktiga, de är bara gulliga och söta, men just på grund av bl a dessa egenskaper kan 

de vara skillnaden mellan ett framsteg och ett misslyckande för klienten. 
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Slutsats 
I en tid av kaos och förvirring som individen befinner sig i under alla förändrings- och 

utvecklingsstadier, så kan man behöva något tryggt och konstant som man kan hålla sig i. 

Djur kan fungera som ett övergångsobjekt, ett objekt som ger trygghet och stadga under en 

förändringsprocess. Detta är positivt för individen och bidrar till att han vågar genomföra 

förändringar och förstå att han inte kommer att dö pga. av dem. 

 

Bindningsteorin  
 
För att kunna analysera i detta perspektiv måste jag göra ett antagande. Detta antagande är att 

de flesta klienter som hamnar på behandlingshem har någon typ av anknytningsproblematik i 

botten. Som jag visade i avsnittet teoretiska utgångspunkter så redogjorde jag för att det finns 

tre typer av anknytningsmönster och jag kommer här koncentrera mig på ängslig motvillig 

bindning och ängsligt undvikande bindning.  

De individer som får en ängslig motvillig bindning är osäkra på om föräldrarna kommer att 

vara tillgängliga, deltagande eller hjälpsamma vid behov. Denna osäkerhet gör att de alltid är 

benägna för separationsångest och ofta efterhängsna och rädda för att utforska världen 

(Bowlby, 2001). 

Den ängsligt undvikande bindningen innebär att individen inte tror att han får ett hjälpsamt 

gensvar när han söker omsorg utan tvärtom förväntar sig att bli bortstött. Den här individen 

strävar efter att leva sitt liv utan kärlek och stöd från andra och strävar efter att bli emotionellt 

självtillräcklig. (Bowlby, 2001) 

Dessa mönster följer individerna under hela livet och bestämmer hur de kommer att knyta an 

till personer under sin livstid. För att förändra detta behöver individen jobba med 

problematiken och få en förståelse för de föreställningsmodeller han har om sig själv och sina 

bindningsgestalter. Här menar jag att man kan använda djur som medterapeuter för att hjälpa 

klienter att omstrukturera och ompröva de föreställningsmodeller han har om sig själv. 

Bindningsteorin tar sin utgångspunkt i relationen mellan mamman och barnet, det är den 

centrala relationen. Hur den ser ut, färgar sedan hur en individs relationer ser ut under hela 

livet. ”De som inte kan minnas det förflutna är dömda att upprepa det” - George Santayana 

(Bowlby, 2001). Att lära sig lita på andra människor är svårt när man redan från grunden har 

blivit sviken av den enda person som borde ha tagit hand om en. Bowlby menar att det första 

steget mot en förändring i sitt bindningsmönster är att ha en trygg bas att utgå ifrån, för att 

utifrån denna bas utforska de olika smärtsamma aspekterna av sitt liv (Bowlby, 2001). Här 
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menar jag att ett djur kan erbjuda denna trygga bas, det kan vara en ledsagare som ger stöd, 

uppmuntran och medkänsla. En person som har dåliga erfarenheter av nära relationer till 

människor är inte benägen att skapa nära relationer. Det kan då vara i det närmaste omöjligt 

att få till en förtroendefull relation mellan klienten och terapeuten, bl a Boris Levinson har 

uppmärksammat att det var lättare att skapa en relation till klienten om man gjorde det via en 

hund. Informanterna uppgav också att klienterna kunde ha lättare att tala och berätta om 

smärtsamma upplevelser för ett djur än att vända sig till personalen. De kunde se att i 

förlängningen så kunde man överföra denna tillit till personalen och människor i allmänhet. 

 

Inom bindningsteorin och dess praktiska utövande koncentrerar terapeuten och klienten sig på 

relationer. Bowlby (2001) menar att terapeuten särskilt ska uppmuntra klienten att granska 

relationen dem emellan. Här menar jag att terapeuten kan ta djuren till hjälp. Djur är något 

människor får nära relationer med och att dessa relationer i mångt och mycket kan liknas vid 

de relationer som finns människor emellan. Resultaten i den här undersökningen pekar också 

på att djur är något man kan börja ha relation till innan man är modig nog att ha det till 

människor.  

När klienter genomgår den här typen av terapi är det inte ovanligt att klienterna är direkt 

rädda för att terapeuten ska stöta bort, kritisera eller förödmjuka honom (Bowlby, 2001). 

Denna rädsla finns inte i samband med t ex en hund. En hund är en okritisk relationspartner. 

Bowlby (2001) tar även upp problematiken kring när barn har fått ”munkavel” av sina 

föräldrar, de har beordrat barnet att inte berätta för någon om det som hänt i familjen. Djuren 

tycks inte omfattas i begreppet ”någon”. Här kan barn, ungdomar och vuxna få en chans att 

berätta sina hemligheter utan att förråda sina föräldrar, ”då är ju det väldigt bra om hon kan 

uttrycka sig för hunden, då får hon ju ut det, det är ju en kanon grej att ha” (intervju tre).  

 

Slutsats 
Att kommunicera och att ha relationer människor emellan kan alltid innebära en risk, en risk 

för att bli ratad, lämnad och övergiven. Här kan djuren bidra med att vara exempel på hur en 

positiv relation kan se ut. De kan ge individen en chans att få uppleva en relation utan rädsla 

för att bli förödmjukad. Det är också lättare att prata om den relationen man har med ett djur 

än den man har med människor. Djuret kan alltså erbjuda en positiv start och trygghet när en 

individ ska bygga upp sitt förtroende för relationer. 
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Sammanfattning av analys 
 
I det första perspektivet, det salutogena perspektivet framkommer det att när djur används i 

behandling har de en hälsobringande (salutogen) effekt på individen. Att öva på färdigheter 

och förstå hur de används ökar individens känsla av sammanhang (KASAM) (Bowlby, 2001) 

och leder i sin tur till en förminskning av individens upplevelse av kaos och stress i dennes 

liv. 

I det andra perspektivet, objektrelationsteorin framkommer det att djur kan fungera som 

övergångsobjekt, ett objekt som ger trygghet och stadga för klienter som befinner sig i 

förändrings- och utvecklingsprocesser. 

I det tredje perspektivet, Bindningsteorin framkommer det att djur kan användas som ett 

verktyg för klienter när de ska bygga upp sitt förtroende för relationer. Att kommunicera och 

att ha relationer människor emellan kan alltid innebära en risk för att bli ratad, lämnad och 

övergiven. Djuren kan erbjuda en positiv start i arbetet att bygga upp förtroendet för 

relationer. 

 

Slutdiskussion 
 
Min övergripande frågeställning var hur djur kan bidra till människors/klienters utveckling 

och ”tillfriskning” inom det sociala arbetet? Den allmänna uppfattningen hos 

intervjupersonerna var att djuren är ett mycket bra komplement till den övriga behandlingen 

de hade på de olika verksamheterna. Genom djuren kunde man öva på många sociala och 

praktiska färdigheter som klienterna sedan kunde överföra till människorna omkring dem. 

Djuren kunde också bidra med en trygghetskänsla för klienterna. De fanns där som stöd och 

tröst och kunde vara en avlastare när klienterna behövde ”prata av sig”, vilket bidrog till att de 

kunde tillgodogöra sig behandlingen bättre, till och med snabbare än annars. 

Klienter som många gånger upplevt att de blivit svikna av människor runt omkring dem 

kunde i djuren hitta en pålitlig bundsförvant som hjälpte dem att träna på bra relationer, bl a 

för att djuren har en förmåga att ge villkorslös kärlek och pga. att de inte anklagar människor.  

 

Jag har under den här undersökningen kommit fram till att det finns en allmän uppfattning att 

medverkan av djur är ett bra sätt för att nå klienterna på och ett trevligt sätt att arbeta på. 

Under undersökningens gång kom jag inte i kontakt med några väl utprövade metoder på hur 

man på ett effektivt sätt kan använda djur i behandlingsarbetet. 
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Verksamheterna hade genom intryck från studiebesök eller på egen hand utformat arbetet 

kring djuren utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper. En verksamhet hade ridterapi som 

en del i behandlingen, men det övriga behandlingsarbetet med djuren var inte baserat på 

någon utarbetad metod.  

Det är inte så mycket i resultaten som har varit förvånande men en företeelse har fångat mitt 

intresse. Alla verksamheter har varit (nästan) odelat positiva till att använda djur i behandling. 

De har med entusiasm berättat om olika exempel där det har varit tydligt att djuren hjälpt till. 

Sen på frågan om de likväl skulle kunna bedriva samma typ av verksamhet utan djur svarade 

alla ja. Djuren var inte nödvändiga, ansåg de, utan det skulle gå lika bra att göra andra saker 

men ändå jobba utifrån samma principer. Jag tycker att det ligger lite av en paradox i detta 

resonemang. Det hade varit roligt att göra en djupdykning i denna problematik men det fick 

inte plats i denna uppsats.  

Vidare så hade det varit intressant att ta reda på hur många behandlingsverksamheter i 

Stockholm som överhuvudtaget har djur, då den informationen var svår att få fram. Det finns 

mycket intressant att forska vidare på inom detta område. Varför vänder sig behandlingshem 

med djur oftast till tjejer? Skulle det inte fungera lika bra för killar? Är det statusskillnader? 

Uppfattas djuren som oviktiga och fåniga? Intressant vore att forska kring hur man kan 

utveckla och tillämpa metoder där djur ingår. Att utveckla en begreppsapparat kring detta 

område så att det blir lättare att tala om. Detta var några exempel som jag har funderat över 

under undersökningens gång. 

Jag hoppas att jag med denna uppsats bidragit med ett sätt att tänka kring djurens betydelse 

för oss som människor och hur vi faktiskt kan utnyttja det till vår fördel.  
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Bilagor 
 

Intervjuguide  
 
Hur ser verksamheten ut? 
 
Har ni alltid haft djur i den här verksamheten? 
 
Varför skaffade ni djur? 
 
På vilket sätt använder ni djuren? 
 
Vad är det som är positivt med att använda djur i behandling? 
 
Berätta om en situation/klient som ni tycker visar vad det är som är bra med att ha djur? 
 
Finns det något negativt med att använda djur i behandlingen? 
 
Berätta om en situation där det varit negativt? 
 
Skulle den här verksamheten gå att bedriva utan djur? Varför? Varför inte? 
 
Varför bara tjejer? 
 
Är djuren huvudsyftet för varför era klienter placerades just här? 
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