
Stockholms universitet                Skapad 22 maj 2000 
Institutionen för socialt arbete          Reviderad januari 2007 

 Socialhögskolan 

Therapets 
Om att använda hundar som medhjälpare i terapi 

Animal Assisted Therapy ur ett etologiskt perspektiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare:        Handledare: 
Anna S. Vävare       Ojan Olsson 

C-uppsats 
VT 2000 



2 

Abstract 
C-uppsatsen behandlar ämnet Animal Assisted Therapy (AAT). 

Författarens Syfte är att ge en översikt av Arbetsformen AAT 

samt teoretisk och vetenskaplig bakgrund. Övergripande fråge-

ställning är: Kan husdjur/hundar användas som medhjälpare i 

terapeutiskt arbete? Underliggande frågeställningar är: Vilka 

för- och nackdelar kan finnas med att använda husdjur/hundar 

som medhjälpare i terapeutiskt arbete?, Finns det vetenskaplig 

grund för att använda husdjur/hundar som medhjälpare i tera-

peutiskt arbete?, Vilka teorier ligger till grund för att använda 

husdjur/hundar som medhjälpare i terapeutiskt arbete? 

Metoden är en kvalitativ, explorativ och kombinatorisk 

översikt av material om AAT, bandet mellan djur och människa 

samt vetenskapliga resultat om detta. 

Teoretiskt anknyter uppsatsen till etologi. Författaren tar 

upp Darwins teori om det naturliga urvalet tillsammans med Lo-

renz teorier om instinkter och prägling, Bowlbys bindningsteori 

och Ainsworths teori om modern som barnets trygga bas. 

Uppsatsen behandlar hundens kvaliteter och fördelar som 

therapet (medhjälpare i terapi), nackdelar och fördelar med 

AAT som behandlingsform samt metoder för testning och trä-

ning av therapets. 

Mina slutsatser pekar på att AAT är ett bra alternativ 

och/eller komplement till andra terapeutiska behandlingsformer. 

De visar också att arbetsformen är i behov av fler vetenskapliga 

undersökningar och en mer tydlig teoretisk grund. 

 

 

Nyckelord: 

Djur, terapi, etologi, Animal Assisted Therapy.
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1. Författarens förord 
Jag blev intresserad av relationen mellan människa och djur när jag läste en artikel om 

en amerikansk förening som använder hundar för att hjälpa gängungdomar på rätt köl. 

Denna artikel fick mig att fundera på hur man kan använda husdjur för att hjälpa män-

niskor i själslig nöd – husdjur är ju någonting alla har en relation till, på något sätt. Jag 

hade hört om hippoterapi (att rida och sköta hästar som del i terapi) och om delfinterapi 

(att simma med delfiner i terapeutiskt syfte) men det tycktes mig som en utmärkt idé att 

använda mer lättillgängliga djur – som hund, katt eller marsvin – på samma sätt. Mitt 

intresse har också den bakgrunden att jag själv är hundägare och att jag sedan länge har 

haft en vilja att arbeta terapeutiskt med människor. 

Mitt beslut att skriva om Animal Assisted Therapy som min C-uppsats växte 

sakta fram under ett års tid, och nu känns det som det mest givande jag skulle kunna 

skriva om – inte minst för att väcka tankar hos läsaren om nya metoder i arbetet med 

människor. Jag är alltså mycket positivt inställd till denna arbetsform, och speciellt när 

det gäller hundar, men därmed inte helt okritisk. Det första jag är kritisk emot är bristen 

på tydliga, uttalade teorier som grund för arbetsformen, det tog mig en hel del letande 

innan jag fann kopplingen mellan Animal Assisted Therapy och etologi. Jag har därför 

som avsikt att förhålla mig kritisk till ämnet under uppsatsarbetet, men jag betvivlar inte 

att min i grunden positiva inställning kommer att lysa igenom. 

 

 

Trevlig läsning!
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2. Inledning 
Animal Assisted Therapy är en terapeutisk arbetsform som innebär att professionellt 

använda djur som medhjälpare vid terapi. Själva användandet av djur betyder att den 

professionelle, med eller utan djurförare, låter djuret fungera som ett arbetsredskap 

och/eller känslomässig länk till klienten. Djuret kan till exempel agera som tröstare eller 

glädjespridare och dessutom ge klienten trygghetskänslor vid samtalsterapi. Djuret kan 

också fungera som ”lockbete” för att få klienten att röra sig rätt och mer vid fysioterapi. 

Det kan kanske tyckas underligt att lyfta fram en naturvetenskaplig disciplin som eto-

logi i ett arbete om terapi, men det är inte så märkligt som det kan verka vid första an-

blicken. 

Etologi är läran om djurs beteende, och strikt naturvetenskapligt är också männi-

skan ett djur. Kända förgrundsgestalter inom etologin är Darwin, Lorenz, Bowlby och 

Ainsworth. De första är mest intressanta om man vill ha kunskap om arternas uppkomst 

och utveckling, instinkter och beteenden. De senare, Bowlby och Ainsworth, är mest 

kända för sina teorier om barnets tidiga utveckling – till exempel Bowlbys attachment-

teori. 

Trots att Darwin, Lorenz, Bowlby och Ainsworth är etologer tas de flitigt upp 

inom utvecklingspsykologin, främst som företrädare för den biologiskt koncentrerade 

skolan. Tittar man sedan närmare på Bowlbys attachment-teori och Ainsworths utbygg-

nad av denna ser man dock att det handlar om mycket mer än biologi. Dessa två talar 

om känslornas framväxt hos barnet och vilken betydelse omgivningen har för en sund 

utveckling. Betänker man sedan att det är just känslor en terapeut arbetar med syns inte 

språnget vara långt mellan den naturvetenskapliga etologin och den psykologiska tera-

pin – de faktiskt kompletterar varandra. 

Man brukar ibland säga: Hälsa är en sund själ i en sund kropp… Vem det än var 

som myntade det uttrycket så sammanfattar det den poäng jag här försöker framföra – 

att det går att följa en logisk röd tråd från etologi till Animal Assisted Therapy utan 

någon större ansträngning. 

Jag inleder uppsatsen med en historisk betraktelse av samspelet mellan människa 

och hund och en översikt av en del av de vetenskapliga undersökningar som har gjorts 

under de senaste decennierna. Efter denna del ger jag en metodbeskrivning och syftes-

formulering till uppsatsen samt går igenom beröringspunkter med etologiska teorier. 

Slutligen redovisar jag resultaten av litteraturläsning och genomgång av internethemsi-

dor samt avslutar med ett avsnitt om mina slutsatser i förhållande till frågeställningarna. 
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I. Bakgrunden 
Människan tros ha levt sida vid sida med hunden i ungefär 135 000 år (Sorbring, 2000). 

Under denna tid har band knutits och förstärkts, mönster bildats och de har tillsammans 

omformat tillvaron för både hunden och människan. 

A. Det var en gång… 

Det finns goda skäl att tro att historien började när människan fortfarande var nomad 

och jägare. Ungefär då upptäckte människan, kanske av en slump, hur hon kunde dra 

nytta av hunden. Hunden var på denna tid inte lik vad vi idag kallar hund, utan snarare 

en schakal som levde i flock och rörde sig fritt över stäppen. Möjligen var det schakalen 

som först upptäckte nyttan av att vara nära människan. Djuren åt de rester människan 

lämnade efter sig och jagade de villebråd människan skadat men ej dödat. Det är troligt 

att människan upptäckte nyttan av schakalens jaktförmåga och snabbhet under sökandet 

efter ett skadskjutet vilt och med tiden lärde sig att utnyttja denna förmåga till sin egen 

fördel (Lorenz, 1996). 

Nu, flera tusen år senare, är hunden ett av människans vanligaste husdjur. Var 

man kan ha hund, och det finns tjogtals med raser att välja mellan. Var och en med sitt 

speciella utseende och särskilda egenskaper. 

B. 1700- och 1800-talet 

Redan 1792 användes djur som naturliga delar av en terapeutisk verksamhet för mentalt 

sjuka. Detta var på the York Retreat i York, England, grundat av kväkaren William 

Tuke och the Quaker Society of Friends. Patienterna uppmuntrades att ta hand om in-

stitutionens djur, hålla egna smådjur och arbeta i trädgården, vilket ansågs ha positiva 

effekter på patienternas hälsa och beteende. Tanken var att lära patienterna självkontroll 

genom positiva inlärningsmetoder. Detta var det första dokumenterade användandet av 

djur som terapeutiska medhjälpare (Cusack, 1988; McCulloch, 1985). 

På institutionen Bethel i Bielefield, Tyskland, grundat 1867, användes bland annat 

lantdjur för behandling av epileptiker. Där användes också vistelser i naturen och hip-

poterapi framgångsrikt som en del av behandlingen (Cusack, 1988). Institutionen fanns 

kvar på 1980-talet och hade då cirka 5000 patienter, inte bara epileptiker, vilka då också 

kunde umgås med hundar, katter och burfåglar (McCulloch, 1985). 

C. Krigsveteransjukhuset 

Det första formella användandet av djur som terapeutiska medhjälpare skedde 1942 vid 

Pawling Army Air Force Convalescent Hospital i Pawling, New York, USA. Där vår-

dades krigsveteraner med både psykiska och fysiska krigsskador. Djuren som användes 

var lantdjur, reptiler och djur från den omgivande skogen. Patienterna anordnade bland 
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annat tävlingar med djuren, som grodhoppning och sköldpaddslopp, vilka inspirerade 

till tävlingsinstinkt och gav värdefulla erfarenheter (Cusack, 1988). Tanken var att nor-

malisera patienternas liv så långt det var möjligt. Sjukhuset lades ner efter några år utan 

att man hade kunnat bevisa nyttan av djuren i den terapeutiska miljön (McCulloch, 

1985).
 

II. Forskning om djur på institution 
Under 1900-talet gjordes stora framsteg inom forskningen om nyttan av djur för bland 

annat handikappade, äldre och institutionsbundna människor. Nedan beskrivs några av 

alla projekt och undersökningar för att ge en grundläggande bild av Animal Assisted 

Therapy (AAT) i verkligheten. 

A. Jingles 

1953 banade den amerikanska hunden Jingles väg för ett mer utbrett användande av 

djur i psykoterapibehandlingar. Ägare till Jingles var psykologen Boris Levinson och 

han upptäckte hundens välgörande inflytande av en ren slump. En mor med ett tyst, 

tillbakadraget barn kom oplanerat på besök till Levinsons mottagning när han hade sin 

hund där. Barnet, okommunicerbart och mycket tillbakadraget, interagerade omedelbart 

med hunden på ett positivt sätt. Interaktionen skapade förtroende hos barnet för miljön 

och terapeuten Levinson och barnet blev mottagligt för behandling, vilket så små-

ningom ledde till ett tillfrisknande. Djuret blev enligt Levinson ett övergångsobjekt, och 

själva processen kallas katalysatoreffekten. Barn tycktes mer spontana tillsammans med 

djur på grund av djurens ovillkorliga accepterande och lättsamma fysiska kontakt. 

Denna erfarenhet ledde till att Levinson började använda hundar som ”terapeutiska ka-

talysatorer” (Levinson kallade djuren för detta) i sina behandlingar, publicerade sina 

erfarenheter och därmed officiellt grundade Animal Assisted Therapy som behandlings-

form (Cusack, 1988; McCulloch, 1985). Levinson trodde att barn kunde lära sig be-

härskning genom att ha en relation i vilken de var ”situationens herrar”. Han fann också 

att djur var speciellt användbara tillsammans med ickeverbala och inbundna barn, au-

tistiska barn samt de barn som led av ett kulturellt handikapp (McCulloch, 1985). 

B. Paret Corson 

På 1970-talet undersökte Sam och Elizabeth O’Leary Corson hundars beteende på Ohio 

State University Hospital i Ohio, USA. Kenneln låg inom hörhåll från den psykiatriska 

ungdomsavdelningen och flera av de unga patienterna bröt sin självvalda tystnad för att 

be om att få träffa och leka med hundarna. Paret Corson valde ut femtio av de mest till-

bakadragna ungdomarna för ett pilotprojekt som gick ut på att utröna effekterna av in-

teraktionen mellan ungdomarna och hundarna. Projektets resultat blev att 47 av delta-
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garna blev bättre, och många lämnade sedan sjukhuset (Cusack, 1988). I denna under-

sökning, liksom i nästa, observerades katalysatoreffekten och den känsla av värme och 

trygghet som spreds i rummet när interaktionen mellan patienterna och hundarna tog 

plats (McCulloch, 1985). 

Liknande försök gjorde paret Corson på Castle Nursing Home i Millersburg, 

Ohio, USA, med liknande resultat. Samma hundar som hade använts i den tidigare un-

dersökningen användes i denna. På vårdhemmet fanns 800 patienter, mest gamla män-

niskor men också personer i varierande åldrar med psykiska och känslomässiga pro-

blem. En man på hemmet med en hjärnskada talade för första gången på 20 år när han 

var med en av hundarna. Paret Corson kom fram till, efter båda dessa undersökningar, 

att djuren gav patienterna självförtroende och ökade ansvarskänslan samt att djuren 

ökade den sociala interaktionen mellan patienterna själva och mellan patienter och per-

sonal. Hundarna kunde också, som i fallet med den hjärnskadade mannen, bryta igenom 

murar av social isolering och tillbakadragenhet genom att framkalla gamla, positiva 

minnen av djur (Cusack, 1988; McCulloch, 1985). 

C. Kriminella med djur 

David Lee, en socialarbetare med psykiatrisk specialkompetens, startade 1975 ett Ani-

mal Assisted Therapy-program på Lima State Hospital for the Criminally Insane i 

Lima, Ohio, USA. Där lät han de intagna förtjäna sitt eget husdjur genom att låta dem 

uppfylla följande krav (McCulloch, 1985): 

• De skulle hjälpa varandra att ta hand om avdelningens maskot, en ökenråtta, och 

akvariet. 

• De var tvungna att gå med på att offra pengar eller hjälpa till att tjäna pengar för att 

betala djurens mat och burar. 

Också här observerades katalysatoreffekten och en ökande känslomässig värme när de 

intagna umgicks med djuren och frivilligt samarbetade med varandra och med perso-

nalen för att uppnå programmets krav (a.a.). 

I liknande försök har avdelningar med och utan husdjur jämförts. Där framkom att vål-

det generellt minskade liksom självmordsförsök och medicineringsbehov på de avdel-

ningar som hade husdjur (a.a.). 

D. Hjärtstudie 1 

Mellan 1977 och 1979 utfördes en studie om hjärtsjukdomar vid University of Mary-

land Medical School, Maryland, USA, av Aaron Katcher, James Lynch och Erika Fri-

edmann. En grund för studien var bevisen för att ensamhet kan bidra till ökad risk för 

dödsfall i eller att drabbas av hjärtsjukdom. Studien baserades på intervjuer. Faktorer 
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som ansågs ha betydelse för undersökningen var: inkomst, bostadsområde, sociala 

kontakter, födelsedata, bostadsort/ orter genom livet, humör (till exempel depression) 

och kritiska förändringar under livet privat och i arbetet. Efter intervjuerna gjordes upp-

följningar genom telefon och förfrankerade vykort. Forskarna tittade också på patien-

tens sjuk- och, i de fall personen dog, dödsjournal. Av de 92 patienter som deltog i un-

dersökningen dog fjorton inom ett år. 53 personer hade husdjur och 39 inte av den totala 

populationen. Av de avlidna fjorton hade tre varit djurägare och elva inte. Studien vi-

sade att husdjur var en hälsofrämjande variabel, tillsammans med till exempel ett rikt 

socialt liv (Beck & Katcher, 1996). 

E. Recept på djur 

Under 1980-talet blev den nu avlidne Michael McCulloch, psykiatriker och före detta 

vice verkställande direktör i Delta Society, en av de första professionella att formellt 

utvärdera djurs påverkan på människors liv. Genom att be patienterna beskriva sina 

husdjurs förflutna och nutid som en historieskrivande process fann McCulloch att pati-

enterna faktiskt berättade om sina egna liv, problem och sjukdomshistoria genom att 

berätta om sina förhållanden till husdjur över tid (Cusack, 1988). 

McCulloch blev också en av de första att skriva ut husdjur på recept, även om han 

öppet erkände att det var en svår balansgång. Det är ju så många faktorer som spelar in 

huruvida personer är lämpliga husdjursägare eller ej. Lösningen såg McCulloch som att 

”skriva ut husdjur” utan att begära att patienten själv skulle äga djuret; han ansåg att 

umgänge med djur räckte för att få positiva effekter (a.a.). 

F. Australien 

En studie gjordes i Australien 1992 av 5000 patienter på en öppenvårdsklinik för män-

niskor med hög risk att drabbas av hjärtsjukdomar. Studien visade att djurägarna hade 

lägre blodvärden och lägre halter av blodfetter än övriga populationen. I övriga variab-

ler (kostens fetthalt, motion och rökning) syntes ingen skillnad mellan grupperna. En 

liten, i sammanhanget försumbar, skillnad fanns mellan könen och åldersgrupperna vad 

det gällde blodtryck och nivån på blodfetter (Beck & Katcher, 1996). 

G. Hjärtstudie 2 

I mitten av 1990-talet gjorde Erika Friedmann en ny undersökning av samma typ som 

hjärtstudien på 1970-talet (se D). I denna senare studie var deltagarna utskrivna hjärtin-

farktspatienter med oregelbunden hjärtrytm på grund av skador i en hjärtkammare. Stu-

dien visade efter ett år att mindre än en procent av djurägarna dog, jämfört med sju pro-

cent av de som inte hade husdjur. Statistisk analys visade att både närvaron av djur och 

mänskligt, socialt stöd ökade livslängden hos patienterna (Beck & Katcher, 1996). 
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H. Njutningsmedel 

Frode Lingaas, professor i husdjursgenetik vid Norges Veterinärhögskola, var en av 

seminarieledarna vid ett seminarium i samband med Hundfestivalen 2000 i Göteborg. 

Han konstaterade att hundägandet är ett av livets njutningsmedel för hundägarna. Ut-

redningen bakom påståendet är ett samarbete mellan norska Kennelklubben, norska 

Veterinärhögskolan och norska statens hälsoinstitut och omfattade 5000 personer, varav 

1100 hundägare. Målet med utredningen var att se sambandet mellan hundhållning och 

hälsa, att karaktärisera hundägarna samt att se hundägandets subjektiva betydelse (Cidh, 

2000/1). 

Utredningen visade att de flesta hundägarna var gifta och att de flesta också rökte, 

drack mer kaffe och hade mer smör på brödet än övriga personer i undersökningen. Av 

hundägarna hade färre en högre utbildning än de övriga. Ett annat resultat var att hund-

ägare är friskare än andra människor. En orsak kan vara den motion också hundägaren 

får vid promenader med hunden. En annan hälsofrämjande orsak kan vara att hund-

ägarna träffar andra människor, andra hundägare, vid hundpromenaderna. Hunden gav 

också de tillfrågade hundägarna en trygghetskänsla och ett ökat psykiskt välbefinnande. 

Hundägarna hade dessutom färre problem med blodtryck och kolesterolhalt, vilket 

stödjer andra undersökningsresultat (a.a.). 

I. Deprimerande eller ej? 

På Hundfestivalen 2000 i Göteborg talade psykologiläraren Craig Roberts, hemmahö-

rande vid Totton College och vid Southampton New College, båda i Southampton, 

England. Han redovisade där en studie av djurs betydelse för äldre människor (Cidh, 

2000/2). 

Undersökningen omfattade 1000 äldre par, vilka tillfrågades om varför de valt att 

ha husdjur – om det var ett känslomässigt beslut eller ett hälsofrämjande – om de upp-

levde sig som mindre ensamma med djuren samt om deras sociala och psykiska välbe-

finnande höjdes av djurägandet. Resultaten visade att djurägarna hade färre hjärtsjuk-

domar, mindre besvär med blodtrycket och överlag färre hälsoproblem än andra. De 

som hade husdjur hade också färre psykologiska sjukdomar och drabbades inte lika ofta 

av depressioner. När det gäller det sistnämnda har dock andra undersökningar av 

samma typ visat på motsatsen, vilket Roberts tog upp på sitt seminarium (a.a.). 

Vid en annan undersökning, som Roberts tog upp på seminariet, kontrollerades 

hälsan på personer över 65 år som behandlades av läkare. Denna undersökning hade 

populationen 45 % män och 55 % kvinnor varav 58 % var gifta, 31 % ensamstående 

och 11 % levde på annat sätt. Av hela populationen hade 22 % husdjur (a.a.). 
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Resultaten visade att de gifta djurägarna var lyckligast, följda av de ensamstående 

utan djur. Minst lyckliga, och med störst andel deprimerade, var ensamstående hus-

djursägare. Orsakerna till att de ensamstående djurägarna också var de mest deprime-

rade var oro för veterinärkostnader om djuret blev sjukt och oro för att behöva lämna 

bort/avliva djuret om man var tvungen att flytta till ålderdomshem eller liknande. 

Många av de ensamstående, äldre personerna valde också att, trots sin dåliga hälsa, av-

stå från plats på servicehus, ålderdoms- eller behandlingshem för att kunna ha kvar sitt 

husdjur (a.a.). 



13 

3. Syfte och problemformulering 

I. Syfte 
Syftet med denna C-uppsats är att ge en översikt av arbetsformen Animal Assisted The-

rapy (hädanefter förkortat till AAT) samt ge en teoretisk bakgrund till denna. Jag tänker 

bland annat visa på praktiskt tillvägagångssätt när man använder AAT som arbetsform, 

beskriva vilken utbildning djuret respektive terapeuten genomgår, vilken nyttoaspekt 

AAT kan ha och när det är lämpligt respektive olämpligt att använda AAT. Tyngd-

punkten läggs vid human-animal-bondstudier och etologiska teorier för att bevisa eller 

motbevisa nyttan och användbarheten av AAT. 

II. Problemformulering 
Mot bakgrund av syftet med denna uppsats, de tidigare beskrivna undersökningarna och 

projekten kring och om djur i terapeutiska miljöer, på institutioner och som husdjur 

finns hos mig en vilja att få klarhet i om husdjur, framförallt hundar, kan användas som 

medhjälpare i terapeutiskt arbete. I min undran finns också en vilja att få bekräftelse 

eller motstånd om huruvida AAT är ett lämpligt alternativ och/eller ett komplement till 

andra terapeutiska behandlingsformer. Min övergripande frågeställning blir därför: 

• Kan husdjur/hundar användas som medhjälpare i terapeutiskt arbete? 

För att få klarhet i min övergripande frågeställning känns det nödvändigt att bryta 

upp den i mindre delfrågor. Dessa delfrågor ska förhoppningsvis utmynna i ett besva-

rande av min övergripande frågeställning och följa uppsatsens syfte. Mina underlig-

gande frågeställningar är: 

• Vilka för- och nackdelar kan finnas med att använda husdjur/hundar som medhjäl-

pare i terapeutiskt arbete? 

• Finns det vetenskaplig grund för att använda husdjur/hundar som medhjälpare i 

terapeutiskt arbete? 

• Vilka teorier ligger till grund för att använda husdjur/hundar som medhjälpare i 

terapeutiskt arbete? 
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4. Metod 
Metoden för denna C-uppsats är en explorativ och kombinatorisk översikt av material 

om AAT och bandet mellan djur och människa med litteraturstudie och faktasamman-

ställning som arbetsform. Detta är en kvalitativ undersökning och gör inget anspråk på 

att vara hela sanningen. Ramarna kring arbetet är satta som ”hundar som therapets” och 

lättillgängligt material för den intresserade. Dessa ramar är satta för att begränsa arbe-

tets faktamängd och göra vidare studier i ämnet mer intressant för den som vill veta 

mer. 

I. Datasökning och litteraturstudie 
Information om AAT har införskaffats genom internet och facklitteratur. Etologiska 

teorier liksom information om tidigare forskning om djurs betydelse för människan har 

sammanställts ur diverse facklitteratur. Litteraturen har spårats via internet, på Ama-

zon.com (URL: http://www.amazon.com), och via LIBRIS. En del av informationen har 

jag funnit i diverse tidningar. Sökord på internet har varit ”therapy+animals” och sök-

motor Yahoo (URL: http://www.yahoo.com). 

Valda delar av adekvat information laddades ner från hemsidorna för Delta Soci-

ety (2000) och Chenny Troupe (2000) och har skrivits ut. Sedan läste jag litteratur av 

Lorenz och Crain och sammanställde information om etologi. Därefter läste jag om 

tidigare forskning och om allmän information och åsikter om bandet mellan djur och 

människa samt karaktäristika för hundar. Slutligen läste jag in fakta om AAT från bo-

ken ”Handbook on Animal-Assisted Therapy” (Fine, 2000) och utskrifterna från Delta 

Society (2000) och Chenny Troupe (2000). Sista fasen i arbetet blev att analysera den 

framtagna informationen utifrån mina frågeställningar och syfte. 

II. Begreppsdefinitioner 

A. Animal Assisted Therapy 

AAT är ett målinriktat ingripande i en terapi i vilket ett djur som möter specifika krite-

rier är en del i behandlingen. AAT är styrt av eller levereras av en professionell tera-

peut, socionom eller liknande som också har expertis på området AAT, och det används 

inom den professionelles arbetsområde. AAT är designat för att gynna förbättringar och 

framsteg i människors sociala, emotionella och/eller kognitiva funktioner. AAT ges i 

varierande miljöer och kan vara grupp- eller individorienterat. Processen ska doku-

menteras och utvärderas av den professionelle (Delta Society, 2000). 
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5. Etologiska beröringspunkter 
Etologi ger en bra grund för förståelse av de mekanismer som finns bakom mänskligt 

beteende och därmed också samspelet mellan djur och människa. Darwins evolutions-

teori tar jag upp först eftersom den teorin är grunden för modern etologi. Konrad Lo-

renz bidrar med sina teorier om instinkter och prägling men återfinns också senare i 

uppsatsen med tankar och kunskaper om människan, hunden och bandet som kan finnas 

mellan dem. Bindningsteorin av Bowlby tar jag upp för att klargöra hur och varför 

känslomässiga band mellan individer skapas samt betydelsen av detta för människans 

och djurens utveckling. Ainsworth avslutar den etologiska delen av uppsatsen med sin 

teori om hur barn tar efter och påverkas av sin moders känslomässiga beteende. 

I. Charles Darwin (1809-1882) 
Det var när Darwin undersökte fossiler och variationer hos levande arter som han bör-

jade fundera på arternas utveckling. Han kom fram till att de olika arterna hade en 

gemensam förfader, och att efterkommande arter hade dött ut eller omformats för att 

anpassa sig till omgivningens föränderliga krav (Crain, 1992). 

A. Det naturliga urvalet 

Teorin om det naturliga urvalet benämns också the Darwin-Wallace Theory eftersom 

teorin publicerades i samarbete mellan Darwin och Alfred Wallace. Teorin pekar på att 

inga nya karaktäristika behöver tillföras under en individs livstid för att arten med tiden 

ska kunna förändras (Crain, 1992). 

”Among the members of a species, there is endless variation; and among 

the various members, only a fraction of those who are born survive to re-

produce. Thus, there is a ’struggle for existence’ during which the fittest 

members of a species live long enough to transmit their characteristics to 

the next generation. Over countless generations, then, Nature ’selects’ those 

who can best adapt to their surroundings /…/.” (a.a.; s. 29) 

Detta betyder att endast de mest lämpade medlemmarna av en art lever länge nog för att 

föra arten vidare. Att studera evolutionens gång, och bevisa detta påstående, tar dess-

värre mycket lång tid eftersom förändringar tar många generationer att frambringa. 

Trots detta har det bevisats genom olika försök (a.a.). 

Darwin var också mycket intresserad av vikten av sociala instinkter för gruppens 

överlevnad. Djur som utvecklade signaler för fara och hjälpte sina gruppmedlemmar 

måste ha en bättre chans att överleva, trodde Darwin. Detta skulle också gälla för den 
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tidiga människan. De som var samlade i grupp och samarbetade för gruppens bästa hade 

troligen bättre chans att överleva än ensamma människor (a.a.). 

Hos människan var en avgörande faktor utvecklandet av resoneringsförmågan. 

Människor är fysiskt svagare och långsammare än de flesta andra arter och måste därför 

lita på sin intelligens och sina uppfinningar – till exempel verktyg – för att överleva. 

Enligt Darwin måste därför det sociala beteendet, förmågan att resonera liksom fysiska 

egenskaper ha utvecklats genom det naturliga urvalets process. Idag anses Darwins teo-

rier korrekta men ej kompletta. Han räknas som den förste etologen – en biolog som 

studerar djurs beteende ur ett utvecklingshistoriskt perspektiv (a.a.). 

II. Konrad Lorenz (1903–1989) 
Lorenz kallas ofta den moderna etologins fader. Etologer, som Lorenz, studerar en art 

genom naturliga observationer. Detta betyder att de observerar artens karaktäristiska 

beteende i naturlig miljö och jämför detta med andra arters beteenden (Crain, 1992). 

A. Instinkter 

En instinkt framkallas genom ett specifikt, utomstående stimuli. Instinkter är också art-

specifika, det vill säga att de speciella beteendemönster som åtföljer stimulit bara finns 

hos en art. Slutligen är instinkter produkter av evolutionen och har ett överlevnadsvärde 

för arten (Crain, 1992). Ett exempel på ett beteende som har ett överlevnadsvärde för 

hunden är den aggressivitet som kan framkallas hos djuret om man tittar en främmande 

hund i ögonen för länge. Om detta skriver Lorenz (1996; s. 97): 

”Hos djuret är att fixera nästan detsamma som att sikta. I enlighet härmed 

uppfattar djuren sinsemellan ett direkt fixerande som utpräglat fientligt, till 

och med hotande. Härav följer vissa krav i fråga om hövlighet och takt i 

umgänget med djur: den som vill vinna en skygg katts eller en rädd ung 

hunds förtroende bör ta det som regel att aldrig stirra på djuret, utan låta 

blicken vila på det endast kort och liksom tillfälligt.” 

Medfödda instinktmässiga aktions- och reaktionsnormer fastslår betydelsen av till 

exempel rörelser, signaler och läten mellan hunddjuren. Mycket gamla beteendemöns-

ter, till exempel jaktbeteende, har förlorat sin ursprungliga betydelse för tamdjuren men 

går ändå i arv som ett lekbeteende (a.a.). 

Domesticerade djur är också ofta i stånd att instinktmässigt lösa problem som 

dess vilda artfränder inte klarar. Detta beror på att tamdjuren med tiden har förlorat 

vissa stelt instinktmässiga aktions- och reaktionsnormer, vilket ger en helt annan och 

större handlingsfrihet. Denna befrielse finns också hos människan i form av en över-
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gång från specialiserat beteende, till exempel jaktbeteende, till ett icke-specialiserat 

beteende. Människan klarar alltså lite av allt men är inte expert på något. För männi-

skan, liksom för hunden, ger detta en typ av beteende som innebär ett livslångt lärande 

och nyfikenhet. I detta avseende är människan och hunden så kallade neotenitiska va-

relser, vilket betyder att man aldrig blir fullvuxen eller färdigutvecklad, som andra bio-

logiska varelser, varken fysiskt eller psykiskt (Lorenz, 1969). 

Man ska inte förväxla instinkter med oinlärda, medfödda känsloupplevelser, till 

exempel hunger, eftersom dessa känslor inte är artspecifika utan generella för alla arter. 

Man ska inte heller tro att instinkter är reflexer. Även om instinkter kan innehålla re-

flexer är de i regel mer komplicerade och utlöses endast av specifika, utomstående sti-

muli (Crain, 1992). 

B. Prägling 

Djur är födda med flera gensvar på externa stimuli, men i vissa fall saknas ett specifikt 

gensvar hos ungen. Denna kunskapslucka fylls under en kort, tidig och kritisk period av 

kunskap genom prägling på en vuxen förebild (Crain, 1992). 

Lorenz var den förste som uttalade att präglingen sker enbart under en kort, kri-

tisk period hos djuren. Ett av de mest berömda exemplen är Lorenz experiment med 

gässlingar, vilka efter kläckningen följde efter Lorenz och präglades på honom i tron att 

han var ”mamma gås” (a.a.). 

III. John Bowlby (1907–1990) 
Bowlby har bidragit med en etologisk teori om barns utveckling, bindningsteorin. Han 

ansåg att man inte kan förstå barnets utveckling utan att titta närmare på bandet mellan 

modern och barnet (Crain, 1992). 

A. Bindningsteorin i korthet 

Bowlby ansåg att man bara kan förstå mänskligt beteende om man har miljön i vilket 

det utvecklades i åtanke. Människans avkomma behöver mekanismer som håller dem 

nära föräldrarna – under nomadtiden för att skydda barnen från till exempel rovdjur. 

Därför måste barnen ha utvecklat bindningsbeteendet, gester och signaler vilka uppe-

håller och gynnar fysisk och psykisk närhet till föräldern. En av dessa signaler är gråten, 

vilken signalerar oro eller obehag. Andra signaler är leendet, babyspråk, grip- och sug-

rörelser. Ett leende framkallar ömhet, kärlek och omtanke hos den vuxne, vilket ökar 

barnets överlevnadschanser (Crain, 1992). 

Bowlby föreslog att barnets bindningsbeteende utvecklas i olika faser. Först är 

barnets sociala gensvar generellt – det ler till exempel mot alla människor. Vid tre till 
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sex månaders ålder börjar barnet krympa kretsen av människor det ger gensvar till. 

Denna process leder till att barnet ser ut en speciell person som det ger mer gensvar till 

än andra. När denna process är färdig uppvisar barnet också främlingsrädsla. Barnet 

börjar sedan krypa, bli mer rörligt och aktivt. Hela denna bindningsprocess är parallell 

med präglingsperioden hos andra djurarter, om än längre tidsmässigt (a.a.). 

B. Bindningen som instinkt 

Bowlby menade att bindningsbeteendet är instinktivt. Detta eftersom beteendet är art-

specifikt, följer ett mönster som är sig likt för alla människor, har ett utvecklingsvärde 

för arten och framkallas av specifika, utomstående stimuli (Crain, 1992). 

Instinkten att genomgå prägling som man ser hos djuren följer ett mönster. Först 

lär sig ungen vilket objekt det ska fokusera på, det sker genom att först följa alla objekt 

och senare minska antalet objekt tills endast ett återstår. Detta objekt är det ungen 

präglas på. När denna process är färdig infaller en fas med främlingsrädsla, vilket för-

hindrar att nya känslomässiga band knyts och bindningen till modersobjektet stärks. 

Denna process ses också hos människan i bindningsbeteendet, men är mycket lång-

sammare. Bowlby trodde också att bindningsbeteendet och bindningsförmågan förblir 

viktiga för människan livet igenom (a.a.). 

C. Brister i bindningen 

Bowlby ansåg att barn som tidigt lider brist på bindning får svårigheter med intima, 

känslomässiga kontakter med människor senare i livet. Brister i bindningsbeteendet kan 

till exempel uppstå genom att barnet tidigt hamnar på institution, till exempel barnhem, 

eller genom föräldrars oförmåga att knyta an och ge känslomässigt gensvar till barnet. 

Långa separationer kan också skada det lilla barnet (Crain, 1992). 

IV. Mary D. S. Ainsworth (1913-1999) 
Ainsworths grundteori var att modern används som en trygg bas när det lilla barnet un-

dersöker världen. I ett experiment undersökte Ainsworth vad som sker om ett barn blir 

lämnat ensamt av modern några minuter i ett rum med främlingar. Denna situation kal-

las för ”The Strange Situation” (den främmande situationen). Experimentet visade på 

tre olika beteendemönster hos barnen (Crain, 1992): 

• Mönster 1 – Barnet blir lämnat och visar stress och upprördhet över detta. När 

modern återvänder hälsar barnet henne med glädje och återgår efter 

en kort stund att utforska rummet. Detta barn är tryggt, förvissad om 

moderns respons vid behov.     
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• Mönster 2 – Barnet blir lämnat och visar inga tecken på att sakna modern. När 

modern återvänder hälsar barnet knappt på henne utan fortsätter att 

utforska rummet. Detta barn är otryggt, det vet inte riktigt hur det ska 

reagera. 

• Mönster 3 – Barnet blir lämnat och tycks inte bry sig om detta. När modern åter-

vänder visar barnet omväxlande aggression och kärlek mot henne. 

Detta barn är ambivalent, det har motstridiga känslor och vet inte hur 

det ska handskas med dom. 

A. Senare beteende 

Flera studier visar att de trygga barnen (mönster 1) senare i livet är mer nyfikna, socialt 

kompetenta, har större självförtroende och är mer empatiska än andra barn i samma 

ålder. Otrygga eller ambivalenta barn (mönster 2 och 3) visar emotionella svårigheter 

vilka, liksom deras beteendemönster, varar också i vuxen ålder. Annan forskning visar 

på att treåringar kan färdigställa berättelser om bindningssituationer på olika sätt. 

Trygga barn (mönster 1) färdigställer då berättelser så att föräldrarna i dessa är ansvars-

fulla och hjälpsamma i större utsträckning än andra barn (Crain, 1992). 

Föräldrar till trygga barn (mönster 1) är generellt mer öppna och frispråkiga om 

sina erfarenheter än andra föräldrar. Otrygga barns föräldrar (mönster 2) har en tendens 

att avfärda sina erfarenheter som oviktiga. Föräldrar till ambivalenta barn (mönster 3), 

slutligen, är fortfarande upptagna av sina egna bindningsbehov och ser därför inte bar-

nets behov. Det tidiga bindningsbeteendet följer sedan människan genom livet, och 

skapar nästa generations bindningar (a.a.). 
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6. Resultat 
Det finns drag hos hunden som är nästan mänskliga och som väcker genklang hos män-

niskan. Dessa drag ger en ny dimension på tillvaron i både terapeutiska och vardagliga 

sammanhang. I detta avsnitt tar jag först upp de drag hos hunden som kan liknas vid 

mänskliga kvaliteter och beteenden för att sedan fortsätta med att beskriva de positiva 

effekter djur kan ha i terapeutiska sammanhang, men också för den enskilde hundäga-

ren. De restriktioner som bör iakttas vid AAT-program tar jag upp under en egen rubrik 

och avslutar med två delar om det praktiska AAT-arbetet i USA idag och den utbildning 

som krävs för en djurförare och ett therapet. 

I. Den mänskliga hunden 
Hundar har mycket levande mimik och kroppsspråk, och de har en förmåga att använda 

dessa för att kommunicera med människan. Varje hund har också sin egen personlighet, 

tydlig för hundägaren men märkbar också för andra människor. Man kan säga att hun-

den uppvisar så många mänskliga drag att den ibland tycks vara mer mänsklig än en del 

människor. 

A. Lögn, trohet och lydnad 

Hundar kan ljuga. Detta skulle kunna tolkas som ett bevis för hundens höga intelligens 

bland de domesticerade djuren. Många hundar blir upprörda eller djupt nedslagna om 

människan skrattar åt dem när de har ”gjort bort sig” eller förefaller komiska sett ur 

mänsklig synvinkel. Hundar kan också lära sig att ljuga för att vinna fördelar av männi-

skan, till exempel medlidande (Lorenz, 1996). 

”En hunds tillgivenhet härstammar från två, inbördes fullkomligt olika 

drifter. Till största delen är den, isynnerhet hos våra europeiska raser, en 

följd av de band som knyter den unga vildhunden till föräldradjuret och 

som hos tamhunden har bibehållits som en del av en kvardröjande valpak-

tighet. Tillgivenhetens andra rot finns i den trohet med vilken vildhunden 

följer flockledaren, men också i den kärlek som förenar flockmedlemmarna 

med varandra.” (a.a.; s. 15) 

Hunden lyder inte på kommando för att den känner en pliktkänsla gentemot män-

niskan, utan för att den tycker att det är roligt. Vid till exempel kommandot plats är det 

viktigare att hunden tycker att det är roligt att bli löst från kommandot än att hunden 

räds bestraffning eller tvingas att ligga kvar (a.a.). 
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B. Hundens samvete 

Hos vilda djur finns inga dåliga känslor, varje inre känsla är god eftersom den kommer 

djuret och arten till godo. Människan har förlorat denna ”paradisiska harmoni” (Lorenz, 

1996; s. 138) och i gengäld blivit begåvad med ett samvete (a.a.). 

”Ingen modern människa kan helt och oinskränkt leva ut sina medfödda 

böjelser, och det är väl just det som ligger bakom mänsklighetens gamla 

längtan efter det förlorade paradiset. /…/ Ingen mänsklig varelse är ’lyck-

lig’ på samma sätt som ett vilt djur, vars medfödda böjelser helt och fullt 

stämmer överens med vad djuret måste göra för att bevara arten.” (Lorenz, 

1969; s. 297) 

Hundar har också ett samvete, antingen förankrat hos naturliga hämningar eller 

inlärt av människan. Varje hundägare känner igen den ”uppsyn av falsk oskuld och 

överdriven rättfärdighet” (Lorenz, 1996; s. 142) som hunden visar när den har grävt i 

rabatten/tuggat på en sko/nypt katten i svansen/skällt inomhus eller något annat som är 

förbjudet. Kanske har hunden av misstag skällt ut sin husbonde vid dennes hemkomst – 

ett brott som är naturligt betingat eftersom husbonden är hundens herre (a.a.). 

C. Den moraliska hunden 

Om man med moral avser moraliskt beteende, till exempel osjälviskhet, är människan 

inte ensam som moralisk varelse (Jersild, 1997). 

Altruism, osjälviska handlingar, kan indelas i tre former: kin-altruism, reciprok 

altruism och äkta osjälviskhet. Kin-altruism är att vara osjälvisk gentemot familjemed-

lemmar, till exempel moderskärlek. Reciprok altruism är ett utbyte av tjänster, du hjäl-

per mig så hjälper jag dig när du behöver det. Äkta altruism innebär ett självuppoff-

rande utan en tanke på egen vinning. Av dessa tre finns kin-altruism hos alla arter, den 

är en nödvändighet för artens fortlevnad. Hos människan liksom hos hunden kan alla tre 

formerna finnas, och det är inte alla djur förunnat (a.a.). 

II. Nyttan med AAT 
Djur har en förmåga att acceptera människor utan förbehåll, de bryr sig inte om hur 

någon ser ut eller vad de säger, de accepterar människan utan att döma. Djur förlåter 

människans misstag och är okomplicerade utan all de psykologiska spel människor ofta 

spelar sinsemellan. Om inte annat kan ett djur vara underhållande. Också personer som 

inte tycker om djur roas ofta av deras spratt (Delta Society, 2000). 
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A. Vid depression 

Hundar kan med sin lekfullhet och spontanitet motverka depressioner och hjälpa till att 

läka dem. Speciellt patienter på institutioner som vård- och sjukhem kan dra nytta av 

hundars spontana och oförutsägbara beteende. Hunden kan väcka en livsgnista och ge 

hopp, fungera som ett medium för sociala kontakter, ge närhet, kärlek, vänskap och en 

ny fokus i livet (Cusack, 1988). I situationer som är deprimerande eller institutionella 

kan närvaron av djur lätta upp atmosfären, framkalla skratt, vara roande och ge männi-

skor en chans att få leka. Dessa positiva distraktioner från vardagen samt den ökade 

mentala stimuleringen – i form av ökad kommunikation, framkallandet av minnen och 

underhållning – hjälper till att minska människors känslor av isolering och alienation 

(Delta Society, 2000). 

Flera undersökningar visar att hundar kan hjälpa svårt cancersjuka att lätta på sina 

känslor, rädslor och upplevelser av hopplöshet samt att hundar motverkar ensamhet och 

isolering. Studier visar också att det skrattas och interageras mer mellan de patienterna 

när ett djur besöker en vårdavdelning än vid vilken annan terapi eller underhållning som 

helst. Socialiseringen förbättras också mellan patienterna, mellan patienter och vårdare 

och mellan patienter, vårdare och besökare (Cusack, 1988). 

”Det är just den ena vännens muntra eller sorgsna sinnesstämning som i 

hög grad påverkar den andra; en människa med gott humör och vital livs-

glädje är en verklig källa till energi och mod för sin omgivning. Och det kan 

en munter hund märkvärdigt nog också vara.” (Lorenz, 1996; s. 62f.) 

Djurägare som humaniserar sina djur är ofta mer deprimerade, socialt tillbaka-

dragna och mindre livsglada än de som framförallt ser djuret som ett djur, om än med 

mänskliga drag (Cusack, 1988). 

B. Vid oro och stress 

Oro och stress är normala försvarsmekanismer mot situationer och personer som män-

niskan, mer eller mindre omedvetet, uppfattar som hotfulla. Ett flertal undersökningar 

visar att stress och oro, oavsett om hotet är reellt eller inte, kan lindras och motverkas 

av samvaro med hundar, vilka ger en känsla av trygghet och kontroll. En person med 

hund upplevs också som mindre hotande och mer tillgänglig än en ensam person. Störst 

trygghet och närhet upplevs om hunden är personens egen. Detta kan kopplas till den 

bindningsprocess en hundägare genomgår med sin hund, inte helt olik den process som 

föräldern genomgår med sitt barn. Hundar ger på ett naturligt sätt de två viktigaste in-

gredienserna vid stresshantering – motion och avkoppling. Dessutom ger djuret en ny 

fokus på tillvaron och roar med sin lekfullhet (Cusack, 1988). 
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Katcher och Lynch genomförde under flera år på 1970-talet en studie på hjärtkli-

niken vid University of Maryland Medical School (se ovan). De studerade där bland 

annat beröringens och talets inverkan på patienternas hälsostatus. Beröring, till exempel 

när sköterskorna tog pulsen, ledde till en lugnare hjärtrytm hos både hjärtsjuka och tra-

fikoffer på traumaenheten. Dessa båda grupper studerades på plats med passiv observa-

tion av interaktionen mellan patienter och sköterskor (Beck & Katcher, 1996). 

Talet, till exempel om vardagens glädjeämnen och bekymmer, ledde till en blod-

tryckshöjning hos patienterna. När Katcher och Lynch skulle studera hur friska personer 

reagerade om talet ackompanjerades av beröring valde de att använda en hund som be-

röringsobjekt. Orsaken till detta var att medveten beröring mellan människor som 

egentligen inte känner varandra blir konstlad och ofta obehaglig för båda parter. De 

grupper som studerades för den undersökningen var barn, vuxna, studenter, patienter, 

läkare, sköterskor och frivilliga (a.a.). 

Experimentet genomfördes av Katcher, Friedmann samt assistenterna Goodman, 

M. och Goodman, L. och blev slutligen en jämförelse mellan djurägare som talade med 

människor och djurägare som talade med och berörde sitt djur. Resultatet visade att 

blodtrycket var högst när djurägaren talade med en människa, mitt emellan när djuräga-

ren var helt tyst och stilla och lägst när djurägaren talade med och berörde sitt djur. 

Detta resultat har senare upprepats i flera andra undersökningar (a.a.). Många männi-

skor kan slappna av mer i närvaron av ett djur, vilket naturligtvis påverkar hjärtslags-

frekvensen och blodtrycket positivt (Delta Society, 2000; Fine, 2000). 

Iakttagelserna av interaktionen mellan djurägare och deras husdjur i ovan be-

skrivna experiment videofilmades och bandades för att analyseras. Röstläget förändra-

des när djurägaren talade till djuret. Det blev lägre, mjukare, ljusare och talet innehöll 

fler enkla frågor som ”vad gör du?”, ”hur är det?” och så vidare. Också ansiktsuttrycken 

hos djurägaren förändrades. Mot experimentledaren, som agerade samtalspartner, hade 

djurägaren ett spänt, ansträngt uttryck med ett stelt leende. I samma sekund som djur-

ägaren blickade emot eller vände sig till djuret blev ansiktsuttrycket mjukt, avslappnat 

och avstressat (Beck & Katcher, 1996). 

En biologisk orsak till djurs välgörande förmåga kan vara att de är en outtömlig 

källa till humor, skratt och lek. Vid skratt och glädje ökar halterna av neuroendokriner i 

kroppen, vilket får människan att må bra (McCulloch, 1985). 
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C. Inom psykiatrin 

Paret Corson (se ovan) var de första som undersökte hundars effekt på psykiatripatien-

ter. Senare undersökningar visar att hundar förebygger och förhindrar våldsamt bete-

ende samt ger patienter samtalsämnen, underhållning och motion. Detta ger en bra 

grund för vidare terapeutisk behandling (Cusack, 1988). Personer med mentala stör-

ningar eller mycket lågt självförtroende fokuserar gärna på sig själva, och djur hjälper 

dem att istället fokusera på omgivningen. Istället för att tänka på och tala om sig själva 

och sina problem iakttar de och talar om och med djuret (Delta Society, 2000). Speciell 

nytta har personer med emotionella störningar av hundar eftersom de kan ha svårt att 

forma band till andra människor av olika skäl. Hunden eliminerar de problem som kan 

uppstå i interaktionen mellan människor, till exempel motsägelser, ouppmärksamhet, 

bestraffningar, outsagda åsikter eller ickeverbala uttryck för ovanstående (Cusack, 

1988). För vissa människor är mänsklig beröring inte acceptabel, men en mjuk tass eller 

en fuktig nos hos en hund eller katt kan de acceptera. På sjukhus, där den mesta berör-

ingen är obehaglig eller smärtsam, är den mjuka beröringen från ett djur både behaglig 

och trygg (Delta Society, 2000). 

Det finns åtta skäl till att använda djur som terapeutiska katalysatorer i miljöer 

som till exempel fängelser och slutna institutioner. Dessa åtta är: öka självförtroendet, 

ge en känsla av trygghet och accepterande, stimulera en ansvarstagande attityd hos den 

som tar hand om djuret, framkalla kommunikationsmöjligheter, öka den goda atmosfä-

ren, ge en ny uppmärksamhetsfokus, ge ett avbrott i rutinerna och ge en chans till vän-

skapsband (Cusack, 1988). Överlag minskar våldet, självmorden och medicineringen 

om djur införlivas i den psykiatriska vården (Fine, 2000). Djur kan öppna en kanal av 

känslomässigt säker och ohotande kommunikation mellan klient och terapeut. I tera-

peutiska miljöer hjälper djur till att skapa en atmosfär av känslomässig säkerhet och 

öppnar en väg genom klientens första motstånd – om en terapeut har ett djur i sitt rum 

kan hon/han inte vara helt och hållet dålig (Delta Society, 2000). 

D. För barn och ungdomar 

Barn kan bland annat ha nytta av hundar genom att umgänget ökar självförtroendet, 

utvecklar ansvarskänslan, förmågan till empati och sociala förmågor (Cusack, 1988; 

Fine, 2000). I terapi har barn en förmåga att projicera sina känslor och erfarenheter på 

ett djur, och det är lättare att lätta på känslomässiga bördor till ett accepterande djur än 

en terapeut (Delta Society, 2000; Fine, 2000). Ungdomar kan använda hunden som ett 

övergångsobjekt under frigörelsen från föräldrarna, ungefär som teddybjörnen för det 

lilla barnet, men fullständigt socialt acceptabelt. Djuret kan fungera som en förtrogen, 
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ett kärleksobjekt, en försvarare, ett socialt instrument eller som en statussymbol (Cu-

sack, 1988). 

För ungdomar i riskområden, till exempel amerikanska ghetton, ger umgänget 

med hundar möjligheter att forma kärleksfulla, stabila relationer. Ungdomarna kan med 

djurens hjälp konfrontera sina rädslor, öka sitt förtroende för andra människor och få 

positiva influenser. Hundar ökar också effektiviteten av fysioterapi vid handikapp och 

skador samt ger ungdomarna mer självkänsla och ökar deras oberoende (Chenny 

Troupe, 2000). 

Barn uppvuxna med ett husdjur som har betraktats som en familjemedlem har 

bättre empatiförmåga än barn uppvuxna utan djur enligt flera studier. Barn ser ofta djur 

som kompisar och det är därför lättare att lära barn empati med hjälp av djur än med 

människor. När barnen sedan blir äldre kan deras empatiförmåga mot djur lätt överföras 

att inbegripa också andra människor. Många barn i riskfyllda miljöer lär sig inte om-

vårdnad genom de naturliga kanalerna – sina föräldrar. Genom att lära sig att ta hand 

om ett djur kan denna förmåga utvecklas. Psykologiskt blir en människas behov av om-

vårdnad tillgodosett genom omvårdnad av någon annan (Delta Society, 2000). 

E. För hundägare 

Ett gott skäl att skaffa hund är att hunden behöver motion och därmed tvingar männi-

skan att komma ut i friska luften (Lorenz, 1996). Människor kan i samvaron med djur 

uppleva en andlig helhet och en känsla av närhet med naturen och livet självt. Hur detta 

känns, hur känslan uppstår och varför är omöjligt att förklara eftersom det är en mycket 

personlig upplevelse (Delta Society, 2000). En hund kan dock aldrig ersätta mänsklig 

kontakt men är samtidigt trognare än vilken mänsklig vän som helst (Lorenz, 1996). 

”Det är naturligtvis oskyldigt och fullt tillåtet att ensamma människor, som 

av någon anledning saknar social kontakt, skaffar sig en hund på grund av 

ett inre behov att älska och älskas. Man känner sig faktiskt inte längre en-

sam i världen när det finns åtminstone en varelse som gläder sig när man 

kommer hem.” (a.a.; s. 52) 

Det finns många faktorer som avgör vilken hundras och typ man väljer när man 

köper hund. I många fall kan man också se på relationen mellan människan och dess 

hund varför just den hunden valdes när personen köpte valpen. Den ena typen är en 

resonanshund, det vill säga en hund som liknar sin människa, den väcker resonans hos 

sin ägare. Komplementhunden är å andra sidan sin ägares motsats och kompletterar 

denna på flera plan (a.a.). 
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Bara att befinna sig i samma rum som ett djur ökar känslan av trygghet och sänker 

blodtrycket, vilket är ett annat skäl att skaffa sig en hund. Ett tredje skäl är att djurägare 

generellt sett mer sällan går till läkare än andra människor (Beck & Katcher, 1996). 

F. Hunden som lyssnare 

Hunden, liksom människan, har under årtusendena fått sina sinnen avtrubbade och för-

lorat många finare instinkter. Denna nedbrytning är nödvändig för att bestämda och 

specifikt mänskliga former av handlingsfrihet ska kunna uppstå (Lorenz, 1996). 

Hundens uttrycksrörelser är en av de instinktiva, artenligt nedärvda beteende-

mönster som utlöser sociala reaktioner. Hos människan har talet ersatt många av dessa 

uttrycksrörelser, vi kan säga vad vi vill förmedla istället för att använda kroppsliga ut-

tryck. Hunden har å sin sida fått förmågan att skapa egna, individuella uttrycksmönster 

för att kunna kommunicera med människan (a.a.). 

Det talade språket är ett för människan unikt verktyg för att få insyn i andra män-

niskors känsloliv. Denna möjlighet ges inte djuren på samma enkla sätt. Kroppsspråket 

är den gemensamma nämnaren för människan och djuren. Också när människor samta-

lar sinsemellan litar de i hög grad på just kroppsspråket – speciellt ansiktsuttryck (Jer-

sild, 1997). 

Hunden har förmågan att använda inlärda dressyrmönster som känslouttryck, till 

exempel visa vacker tass för att uttrycka ånger eller beklagande, i av hunden bestämda 

sociala situationer. Denna förmåga kommer människans talförmåga ännu närmare än 

det tidigare exemplet. Denna uttrycksförmåga, vilkas uttryck varierar från hund till 

hund, kan i sällsynta fall ses mellan två hundar även om de främst samtalar genom art-

fränders medfödda mimik. Hundens förmåga att uttrycka sina känslor gentemot männi-

skan gäller i ännu högre grad förmågan att förstå mänskliga uttrycksmönster och 

mänskligt språk. Denna förmåga är också den inlärd och förfinad på bekostnad av finare 

instinktmönster (Lorenz, 1996). 

Hunden kan också, i motsats till vad många tror, lära sig betydelsen av ord och, i 

sällsynta fall, hela meningar. Denna inlärning sker med hjälp av positiva associationer, 

ordet promenad blir till exempel associerat med en rolig stund i det fria (a.a.). 

I människans samvaro med djur förlitar vi oss mest på kroppsspråket. På en hund 

ser man tydligt om den är glad, ledsen eller arg på dess kroppsliga signaler. Denna tolk-

ningsförståelse som människor har på kroppsspråket kan betraktas som intuitiv, och tas 

för självklar av de flesta människor (Jersild, 1997). 

Nästan alla djurägare talar till sitt djur som om det vore en person, en annan män-

niska. Speciell likhet finns mellan sättet att tala till ett husdjur och sättet att tala till ett 
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spädbarn. Medan samtal mellan människor höjer blodtrycket så sänks det om man sam-

tidigt klappar ett djur (Beck & Katcher, 1996). 

G. Hunden som tröstare 

Katcher har sammanfattat sju funktioner som djur har vilka påverkar hälsan positivt: 

sällskap, någon att ta hand om, någon att röra vid, någon som uppehåller personen, 

uppmärksamhetsfokus på djuret, motion och trygghet. För äldre, handikappade och de-

primerade kan umgänget med djur framkalla gamla, positiva minnen av tidigare sam-

varo med djur. Detta bryter en ond cirkel av negativt tänkande och känslor av hopplös-

het inför framtiden. (McCulloch, 1985; Beck & Katcher, 1996). 

Inlärd hjälplöshet, att genom erfarenhet läras att ingenting kan undvikas eller för-

ändras, kan brytas genom samvaro med djur. Människor kan uppleva känslan av inlärd 

hjälplöshet när livet drastiskt förändras – plötsligt eller ett flertal gånger under en kort 

tid – vid allvarliga hälsoproblem, förluster och under det naturliga åldrandet. Djur kan 

bryta denna onda cirkel genom att ge människor någonting annat än sig själva att tänka 

på, tillföra humor och ge ovillkorligt accepterande och medkänsla. Känslan av att vara 

viktig, betydelsefull, uppskattad och att livet har en mening är mycket viktig för alla 

människors välbefinnande. Djur ger dessa känslor och är i många fall riktiga ”ego-

bomber” för självkänslan och självförtroendet (McCulloch, 1985). 

III. Restriktioner 
Djur som tränats för och ingår i AAT-program är inte osårbara eller mer fysiskt tåliga 

än andra djur. I alla situationer bör och måste därför djurets bästa komma i första hand. 

Hundarna kan ju inte säga upp sig eller klaga hos chefen om de blir illa behandlade. 

A. Risk för våld 

Liksom barnmisshandlare ofta själva blev misshandlade i barndomen är djurmisshand-

lare ofta offer för misshandel av föräldrarna i barndomen. Det går att se paralleller 

mellan våld i en familj och familjemedlemmarnas förmåga att knyta an till ett husdjur. 

Dessa paralleller gäller också för dysfunktionella familjer, till exempel familjer där en 

förälder är psykiskt sjuk. Djuret används i dessa familjer som ett medel för att tillfoga 

andra medlemmar smärta och sorg och/eller som en slagpåse, vilket framförallt drabbar 

barnen (Cusack, 1988). 

B. Klienter och personal 

För klienterna finns flera restriktioner att ha i åtanke före och under ett AAT-program. 

Det är viktigt att matcha individerna rätt eftersom alla djur inte passar alla människor, 

och vice versa. Inför ett AAT-program måste timingen beräknas, för om ett djur införs i 
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behandlingen vid fel tidpunkt kan patientens tillstånd försämras. Klienter kan också 

vara rädda för, allergiska mot eller helt enkelt ogilla hundar. Hänsyn och försiktighet 

måste dessutom tas gentemot personer med dåligt immunförsvar. Vissa sjukdomar kan 

spridas mellan och via människa och djur (McCulloch, 1985). 

I gruppterapi kan problem uppstå om klienterna börjar rivalisera och tävla om 

djurets gunst. Klienterna kan också bli svartsjuka på varandra och vilja ha hunden för 

sig själva. Personer kan också bli fysiskt skadade om de leker för våldsamt eller vilt 

med hunden, eller om de provocerar djuret så att det försöker försvara sig. För klienter 

med hjärnskador, förståndshandikapp eller senildemens är extra övervakning och för-

siktighet nödvändig. Personer med denna typ av störningar och skador kan ha svårt att 

avgöra om de är för hårdhänta mot djuret eller inte och kan därför skada både sig själva 

och hunden utan att vara medvetna om det (a.a.). 

Hänsyn måste också tas till att alla människor inte kan ta hand om hundar på ett 

lämpligt sätt, kanske på grund av ålder, handikapp, sjukdom eller känslomässiga stör-

ningar. Vid arbete med dessa klientgrupper bör hunden aldrig lämnas med klienten/-

erna, ens för en liten stund. På institutioner och liknande måste personalen vara helt 

införstådd med och acceptera ett AAT-program och allt vad det kan innebära. Om det 

finns bristande kunskap eller vilja hos personalen kan misstag begås som skapar kon-

flikter och leder till oacceptabelt beteende och missnöje hos personalen (a.a.). 

C. Hundens bästa först 

Riskerna för hundar i AAT-program handlar framförallt om skador. Om djuret inte blir 

rätt hanterat, sköts om fel eller om förare och/eller personal brister i övervakningen av 

interaktionen mellan hund och klient så kan hunden lätt skadas. Om klienten ger hunden 

överdriven uppmärksamhet, eller kanske bär på överdrivna förväntningar på djurets 

beteende, kan hunden vilja dra sig undan och/eller avvisa personer. Detta kan dels 

skapa oro och olust hos klienten och dels vara obehagligt för hunden. Hundar som bor 

på vård-, sjukhemmen eller institutionerna där de verkar kräver också en hel del av per-

sonalen. Hunden måste matas, rastas, motioneras, skötas om och ha en egen sovplats 

där den får vara ifred. Detta ökar arbetsbördan för personalen och kan skapa interna 

konflikter som påverkar djurets välmående negativt (McCulloch, 1985). Hundar som 

köps för att bo på en institution och inte är noggrant utvalda, utan ordentlig planering 

och personalens fulla godkännande är de hundar som löper störst risk att skadas psy-

kiskt. En annan risk är att hunden blir uttråkad av rutiner och att den får för lite träning. 

Detta minskar fördelarna för klienterna med hundens vistelse men ökar också risken för 

skador på hund och patienter (Fine, 2000). 
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IV. AAT i praktiken 
Hur ett AAT-program ser ut i praktiken varierar, det finns många möjligheter att ut-

veckla och flera vägar att gå. Programmen formas framförallt efter klienternas behov, 

situationen och hundens möjligheter. Nedan följer två exempel på AAT-program vid 

individualterapi och gruppterapi: 

Exempel 1: En arbetsterapeut är assisterad av en hund och dess förare för att öka 

en patients rörlighet i ena axeln. Patienten har som mål att sträcka sig ner och röra sina 

fötter. Hunden kan speciella kommandon som används under sessionerna. Varje ses-

sions framsteg dokumenteras av arbetsterapeuten (Delta Society, 2000). 

Exempel 2: En terapeut på en institution för mentalt störda personer inför ett 

marsvin i arbetet med en grupp vuxna med utvecklingsstörningar. Patienterna arbetar 

med att öka sina förmågor att kommunicera och samverka socialt med hjälp av marsvi-

net. Terapeuten dokumenterar resultaten av varje session och för varje individ i respek-

tive patients journal (a.a.). 

A. Chenny Troupe 

Chenny Troupe hade i januari år 2000 cirka 2500 personer samt 70 certifierade hundar 

arbetandes med rehabiliterande terapi för fysiskt och emotionellt skadade människor i 

Chicago. Sedan starten 1991 har över 8000 människor fått hjälp och stöd genom organi-

sationen. Både människorna och hundarna arbetar på volontärbasis, även om hundarna 

ibland sittstrejkar för att få hundkex (Chenny Troupe, 2000). 

B. Delta Society 

Delta Society startades 1977 i Portland, Oregon, USA under namnet The Delta Founda-

tion under ledning av Dr. Michael McCulloch. Organisationen var från början en forsk-

ningsinriktad organisation. På 1980-talet utvecklades Delta Society till en medlemsor-

ganisation för spridandet av kunskap om djurs nytta för människor, framförallt sjuka 

och handikappade. Under 1990-talet utvecklades standard för AAT-program och dylikt, 

utgavs litteratur samt tillhandahölls kurser och Delta Society utvecklades till dagens 

organisation (Delta Society, 2000). 

C. Mål 

AAT är alltid inriktat mot ett mål, vilket bestäms innan sessionerna eller terapin börjar. 

Nedan följer en kort lista på olika typer av mål som kan sättas upp inför sessioner med 

AAT, och som har goda möjligheter att uppnås (Delta Society, 2000): 

Fysiska mål Öka finmotoriken, förbättra rullstolsteknik, förbättra balansen. 
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Mental hälsa Öka den verbala interaktionen mellan gruppmedlemmar, öka förmågan 

att behålla uppmärksamheten, utveckla fritidsintressen, öka självförtro-

endet, minska oro och ensamhet. 

Utbildning Utöka vokabulären, hjälpa kort- och långtidsminnet, förbättra kunskaper 

om beskrivande ord som färg, höjd eller form. 

Motivering Öka viljan att arbeta i grupp, öka interaktionsförmågan med personal och 

andra patienter, utöka motionen. 

V. Utbildning 
Grundkrav för att en hund ska komma i fråga som therapet hos Chenny Troupe är att 

hunden måste kunna baskommandon – till exempel ligg, sitt och hit – samt ha ett bevi-

sat lugnt, oaggressivt temperament. Hunden tränas sedan till att vara bekväm och av-

slappnad i situationer som inbegriper rullstolar, kryckor och andra hjälpmedel. Exempel 

på testmoment är att ligga still i tre minuter, vara lugn när husse/matte lämnar hunden i 

ett rum eller när en främmande hund passerar. Andra utmaningar för hunden under tes-

tet är att ligga still trots att någon kastar boll framför hunden eller sitta kvar och inte 

tigga när någon öppnar en påse hundgodis framför nosen. Bara cirka en tredjedel av 

hundarna som söker till Chenny Troupe godkänns som therapets vid första försöket. 

Efter genomgången utbildning och godkänt test får hunden ett eget program tilldelat 

sig. Vilket programmet blir beror på hundens speciella förmåga, begåvning och typ 

(Chenny Troupe, 2000). 

Delta Society är den största organisationen i USA som tillhandahåller utbild-

ningar i och om AAT. Kurserna ger kunskap om standardiserad träning för djurförare 

om hur de på bästa sätt delar med sig av sina hundars vänskap.  Ämnen föraren måste 

ha kunskap om är ansvarsfrågor, djurstress, tester föraren och djuret måste klara, olika 

typer av klientarbete, besökstekniker och olika institutioners arbetssätt, personal och 

ansvarsområden (Delta Society, 2000). 

A. Tester 

Djur som ska vara deltagare i ett AAT-program via Delta Society tränas enligt ett så 

kallat Pet Partners-program, som följer följande steg (Delta Society, 2000): 

• Träning av föraren – Kurser i hur man bäst och säkrast använder sitt djur i AAT-

program. Avslutas med ett kunskapstest. 

• Testning av djuret – Hunden får genomgå tester av hälsan, kunskaper och tempera-

ment. Hälsotestet innebär en kontroll av djuret så att det är friskt, komplett vaccine-

rat, fri från sjukdomar, infektioner och parasiter. 
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• Pappersarbete – Om de tidigare stegen är godkända måste föraren registrera sig och 

hunden samt betala en avgift till föreningen. 

Dessa test avgör om djuret, och även föraren, överhuvudtaget är lämpliga för AAT-ar-

bete. Skälen till att genomföra denna procedur är säkerhet och pålitlighet. Båda dessa 

skäl är viktiga för organisationens rykte samt för djur-förareteamens, klienternas och 

personalens säkerhet. Men det är alltid hundens välmående och trygghet som kommer i 

första hand (a.a.). 

Kunskapstestet för hunden genomförs helt utan andra belöningar än klappar och 

ord, hundgodis är inte tillåtet. Testet består av nio delar, och hunden och föraren måste 

godkännas på samtliga delar (a.a.): 

1. Främlingen:  Visar att hunden accepterar att en främling närmar sig och talar 

med föraren i en vardaglig situation. 

2. Sitta kvar:  Visar att hunden låter en vänlig främling röra vid den när föraren 

är med. 

3. Tillsyn:  Visar att hunden accepterar att en främling ger den tillsyn, till ex-

empel borstar pälsen. Visar också förarens omsorg och ansvarsta-

gande för hunden. 

4. Koppelföring:  Visar på hundens beteende vid promenad i koppel och hur väl 

föraren kontrollerar hunden. 

5. Folksamling:  Visar hur väl hunden beter sig och för sig i folksamlingar och att 

föraren har kontroll på hunden på allmänna platser. 

6. Baskommandon: Visar att hunden kan baskommandon som sitt och ligg. 

7. Inkallning:  Visar att hunden kommer till föraren på kommando och låter sig 

kopplas. 

8. Andra hundar:  Visar att hunden kan uppträda lugnt och sansat i närheten av en 

främmande hund som kommer närmare. 

9. Distraktioner:  Visar att hunden är lugn, trygg och kan behålla koncentrationen i 

vanliga situationer med distraktioner. 

Temperamentstestet visar om djuret är lämpligt, kan, vill och har möjligheter att 

ingå i ett AAT-program. Testet inbegriper också förarens och hundens lämplighet som 

team. De tio delarna är (a.a.): 

1. Undersökning: Visar att hunden är bekväm med att undersökas av en främling. 

2. Tolerans:  Visar att hunden tillåter och bevarar lugnet när någon klappar den 

på ett klumpigt sätt. 

3. Tålamod:  Visar att hunden accepterar mänsklig återhållsamhet. 
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4. Ovanlighet: Visar att hunden behåller lugnet och förtroendet när någon som 

beter sig underligt eller ovanligt närmar sig. 

5. Ilska:  Visar att hunden behåller lugnet när någon eller några visar ilska 

eller upprörda känslor i närheten. 

6. Knuffar:  Visar att hunden snabbt hämtar sig och ej blir rädd eller aggressiv 

om någon knuffar eller stöter till den bakifrån. 

7. Folksamlingar: Visar att hunden tillåter en samling av människor runt sig och att 

bli klappad av flera personer samtidigt. 

8. Lugn:  Visar att hunden behåller sitt lugn när den lämnas med och hålls 

av en främling. 

9. Social:  Visar att hunden är tillräckligt social och trevlig för att passa i ett 

AAT-program. 

10. Utvärdering: Slutlig utvärdering och bedömning av förarens och hundens 

lämplighet. 

En riktigt duktig och välutbildad hundförare ska ha kunskaper om sin roll och sitt 

ansvar vid AAT, skälen bakom hundens urvalskriterier, stress hos och beskydd av djur, 

att samtala och lyssna, dokumentation, infektionskontroll samt hur man förhindrar ska-

dor. Andra kunskaper som utmärker en duktig hundförare är kunskap om institutioner-

nas administration och förhållningssätt, hur man förbereder, genomför och avslutar en 

session samt tekniker för interaktion med människor med handikapp och/eller sjukdo-

mar vid AAT (Fine, 2000). 

B. Etik 

Hundar på institution måste bli väl omhändertagna med lämplig föda, färskt vatten, bra 

boende, social interaktion med människor och andra djur samt veterinärvård om nöd-

vändigt. Det bör vara en eller några få personers ansvar att ta hand om djuret för att 

eliminera risken för slarv i omvårdnaden. Hänsyn måste tas till klienternas önskemål, 

viljor, farhågor och val närhelst kontakt med hunden sker. Stor försiktighet och nog-

grannhet bör också iakttas vid val av hundras för AAT-program på institutioner. Under-

sökningar visar att mellanstora hundar är bra, exempelvis labradorer. För att minimera 

hälsoriskerna för klienten bör AAT-program överväga och ta hänsyn till vilken ras och 

typ av hund som väljs, planera för eventuella allergiker, skapa program för infektions-

kontroll, ha fasta regler för hundens skötsel (i samråd med veterinär), utveckla ett över-

vakningssystem samt en plan för de problem som kan uppstå. Vid AAT-program utan-

för institutioner, till exempel i hemmiljö, finns det tre punkter att ha i åtanke. Första 

punkten är djurets ursprung, andra den stress djuret utsätts för och den tredje punkten är 
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djurets välbefinnande när dess tjänstgöring som therapet är slut (Fine, 2000). 

Grundläggande etiska principer för användandet av therapets (AAT-djur) (a.a.): 

• Alla djur involverade i terapiprogram måste befrias från misshandel, otrivsel och 

uttråkning – både fysiskt och psykiskt. 

• Korrekt sjuk- och hälsovård för djuret måste alltid vara tillgängligt och fungerande. 

• Professionella måste praktisera förebyggande hälsoarbete för och med alla de djur 

han/hon arbetar med. 

• Alla djur måste ha en egen plats att vila och få vara ifred på. 

• Interaktioner mellan djur och klient/-er måste vara strukturerade så att djuret ges 

möjlighet att vara en nyttig medhjälpare. 

• En situation som inbegriper fysiskt eller psykiskt våld mot djuret bör aldrig tillåtas 

inträffa. Undantag får göras om situationen kräver våld mot djuret för att undvika 

allvarliga skador eller misshandel av klienten/-erna, till exempel om hunden blir ag-

gressiv. 

Procedurer för etiska beslut vad det gäller therapets (a.a.): 

• Identifiera mänskliga behov – Vad behöver klienten från djuret? Hur mycket tid 

behöver klienten tillsammans med djuret? Vilken typ av kontakt förekommer och 

hur spenderas tiden med djuret? 

• Identifiera djurets grundläggande behov – Vård och omsorg, närhet och kärlek samt 

fritid. 

• Jämföra mänskliga och djurets behov – Endast behov av beskydd av människan, vid 

risk för allvarliga fysiska eller psykiska skador, går före djurets grundläggande be-

hov. 
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7. Mina slutsatser 
Denna avslutande del av uppsatsen är menad att sammanfatta framlagda uppgifter och 

fakta samt att besvara författarens frågeställningar. Jag börjar med att gå igenom de 

underliggande frågeställningarna, och avslutar med den övergripande frågeställningen. 

I. För- och nackdelar 
Den första underläggande frågeställningen författaren ställde var: 

• Vilka för- och nackdelar kan finnas med att använda husdjur/hundar som medhjäl-

pare i terapeutiskt arbete? 

Fördelarna är många och uppenbara. Djur tillför mycket positivt för många olika grup-

per, till exempel deprimerade, oroliga, stressade, sjuka, emotionellt störda och helt 

”vanliga” människor. En av de främsta egenskaperna hos hundar är deras förmåga att 

locka till skratt, att roa och underhålla oss människor. Hundar är också helt okomplice-

rade, spontana och ovillkorligt accepterande varelser. Dessa drag bidrar till både humo-

ristiska situationer och välkomna avbrott i trista rutiner. Flera undersökningar har, som 

redovisats i uppsatsen, pekat på hundens välgörande förmåga. Hunden kan väcka livs-

gnistan och ge tillbaka hoppet, inge känslor av trygghet och närhet samt ge människor 

en chans att uppleva ovillkorlig kärlek, kravlöst sällskap, vänskap samt både känslo-

mässig och fysisk närhet till en annan levande varelse. Jag tänker inte fortsätta att ta upp 

positiva egenskaper med hunden eftersom det vore att upprepa stora delar av uppsatsen, 

och det är inte nödvändigt. 

De nackdelar som husdjur/hundar kan ha som therapets ligger framförallt på det 

praktiska planet. Det kräver mycket och noggrann planering och lång, hård träning inför 

ett införande av ett AAT-program. Det kan innebära vidareutbildning av personal, kost-

samma och tidsödande omflyttningar, omprioriteringar och omstruktureringar i en verk-

samhet. Allergier, fobier eller rädslor samt infektionskänslighet hos klienten kan stoppa 

eller kraftigt fördröja och försvåra ett AAT-program. Dessa problem anser jag går att 

lösa med hjälp av pengar, tid och en hel del god vilja. Andra problem kan vara mer 

svårlösta. Programmen måste anpassas individuellt och införas vid rätt tidpunkt, vilket 

inte alltid är möjligt att göra eller förutse. Problem i gruppsituationer är också svårlösta, 

men inte omöjliga. Gruppen kan rivalisera om hunden, medlemmarna bli avundsjuka på 

varandra och alla kanske inte gillar hunden. Nackdelar finns naturligtvis också för hun-

den, den riskerar till exempel skador, stress och att bli psykiskt utsliten. 
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II. Vetenskapen 
Den andra underliggande frågeställningen författaren ställde var: 

• Finns det vetenskaplig grund för att använda husdjur/hundar som medhjälpare i 

terapeutiskt arbete? 

Denna fråga är både enkel och svår att besvara. Enkel för att resultaten från de veten-

skapliga undersökningar som gjorts alla pekar åt samma håll. Svår för att det har gjorts 

alldeles för få undersökningar med vetenskaplig dignitet, men också för att de resultat 

som har framkommit flyter samman med svaret på föregående frågeställning. 

De undersökningar jag har redovisat i uppsatsen pekar på både fysiska och psy-

kiska fördelar med att umgås med djur. Dessa fördelar kan hundägare automatiskt dra 

nytta av, och med AAT kan man alltså överföra dessa fördelar till en behandlingssitua-

tion och använda sig av hundens välgörande förmåga på ett professionellt sätt. Fysiskt 

sänks blodtrycket och hjärtslagsfrekvensen minskar när man klappar och talar med en 

hund – vilket i sin tur ger mindre stress och mer avslappning. Välgörande är naturligtvis 

också den motion en hund ger vid dagliga promenader. När djuren får oss att skratta 

ökar halterna av neuroendokriner (lyckohormoner) i blodet, och det får oss att må bra. 

Undersökningar på institutioner som till exempel fängelser visar att närvaron av djur 

minskar våldet, självmorden och medicineringsbehoven. Barn, men också vuxna, har 

lättare att uttrycka sina känslor, erfarenheter och rädslor till eller tillsammans med ett 

djur, vilket ökar effektiviteten av terapeutiska behandlingar överlag. 

Nackdelar som vetenskapliga undersökningar påvisat är också de entydiga, men 

ganska få. För hundägare kan humanisering av hunden vara en fara eftersom det oftare 

leder till social isolering och depressioner än inställningen att hunden är ett djur, om än 

med mänskliga drag. I extremt våldsamma miljöer eller i dysfunktionella familjer kan 

hundar bidra till, och kanske öka, våldsamheterna. På samma sätt som hunden kan ka-

talysera känslor för människan kan den också katalysera våld – djuret används som 

slagpåse, medel för att såra någon eller som utlösare av våld. Det skadar naturligtvis 

både djur och människa, men framförallt barn drabbas eftersom hunden kanske repre-

senterar den enda tryggheten i en utsatt situation. 
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III. Grundteorin 
Sista underfrågeställningen författaren ställde var: 

• Vilka teorier ligger till grund för att använda husdjur/hundar som medhjälpare i 

terapeutiskt arbete? 

Denna fråga är mycket svår att besvara eftersom det inte finns en eller två teorier som 

grund, utan det förekommer alla möjliga – och omöjliga – teorier i litteraturen som 

grunder för arbetsformen AAT. 

Till de ”omöjliga” teorierna hör healingteorier, schamanism, animalism och my-

tologiska teorier där enhörningar och bevingade hästar tas upp som exempel på ”välgö-

rande djur”. Jag vill inte, och tänker inte, kommentera dessa och liknande teorier vidare. 

Till den grupp av teorier som i övrigt framkommer i litteraturen tillhör Piagets utveck-

lingsteori en av de vanligaste, men även Freud och Erikson förekommer. Dessa teoreti-

ker tas upp under olika avsnitt i litteraturen. Piaget och Erikson tas upp under diskus-

sioner om nyttan av djur för barns emotionella och kognitiva utveckling och Freud som 

exempel på förespråkare av husdjur för alla. Andra välkända namn som förekommer är 

Jung och Maslow. 

Tyvärr hittade jag ingen teori eller teoretiker som ger en hel grund till användan-

det av therapets eller som generellt kan tolkas som förespråkare av AAT. I början av 

uppsatsarbetet dök dock begreppet etologi upp, vilket fångade mitt intresse. Etologi är 

läran om djurs beteende, och det undersöks genom naturliga observationer och ofta 

jämförande, det vill säga en art undersöks och resultaten jämförs med undersökningar 

av en annan art. Jag har valt att ta upp tre moderna etologer – Lorenz, Bowlby och 

Ainsworth – mot bakgrund av Darwins teori om det naturliga urvalet under evolutio-

nens gång. 

Genom evolutionen har de mest lämpade individerna överlevt och utvecklats. För 

människan, och till stora delar också för hunden, har det sociala beteendet utvecklats, 

instinkter utsuddats och drag av neoteni framkommit och förstärkts med hjälp av det 

naturliga urvalet. Det sociala beteendet grundläggs i tidig barndom och ärvs genom 

inlärning av föräldrarna, vilket Ainsworth visade med experimentet ”The Strange Situ-

ation”. De instinkter som har suddats ut är framförallt aktions- och reaktionsnormer (när 

och hur man uppträder på ett visst sätt), vilket har lett till att människan har blivit en 

specialist på icke-specialisering – bra på allt men inte expert på något. Hunden har av 

samma skäl fått en större inlärningsförmåga och frihet att bete sig på olika sätt. Denna 

evolutionära utveckling möjliggör många av de drag man i allmänhet kallar mänskliga, 

till exempel moral, känslor, språk samt livslång inlärningsförmåga och nyfikenhet. 
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Min tanke var att visa likheterna mellan dessa mänskliga drag och hundens kva-

liteter. Hunden är också moralisk – vilket märks tydligt på dess osjälviskhet och trohet. 

Känslor finns hos hunden i samma utsträckning som hos människan, vilket märks på 

sättet hunden svarar på människans känsloyttringar. Även om hunden inte kan tala så 

pratar den, genom kroppsspråk och mimik. Dessutom är både hunden och människan, 

men framförallt den förra, neotenitiska varelser så till vida att båda drivs av en livslång 

nyfikenhet, inlärningsförmåga, vilja till lärande och en vilja till att ha roligt, leka och 

skoja. 

IV. Är det möjligt? 
Den övergripande frågeställningen författaren ställde var: 

• Kan husdjur/hundar användas som medhjälpare i terapeutiskt arbete? 

Sammanfattningsvis kan man säga att fördelarna med husdjur/hundar som medhjälpare 

i terapi överväger nackdelarna. Fördelarna är framförallt psykologiska och nackdelarna 

praktiska. Men som alltid när det är levande varelser inblandade är det individen och 

situationen i samklang som avgör lämpligheten med ett AAT-program. 

De vetenskapliga resultaten går hand i hand med de för- och nackdelar som tidi-

gare analyserats, vilket i sig inte är märkvärdigt. Märkvärdigt är att resultaten av veten-

skapliga undersökningar inte har lett till ett större användande av djur inom psykiatrin, 

psykosociala arbetsområden och liknande i Sverige. Detta med tanke på de övervägande 

positiva resultat som har framkommit. Kanske är AAT på väg att slå igenom som be-

handlingsmetod. Kanske behövs fler vetenskapliga undersökningar med positiva resul-

tat innan dess. 

Evolutionen har lett till kunskaper som fört människan in i industrialisering, ra-

tionellt tänkande och ett fjärmande från naturen. Att umgås med djur blir ett sätt att få 

tillbaka närheten till naturen, uttrycka naturliga känslor fritt och okomplicerat samt få 

släppa en del sociala hämningar. Med en hund kan människan hoppa, skutta, studsa och 

leka på allmän plats utan att bli utstirrad. Med en hund kan man föra långa, höga mo-

nologer utan att bli avbruten eller betraktad som onormal. Med en hund kan människan 

gråta och klaga utan att bli kallad lipsill, gnällspik och behöva höra floskler som ”det 

ordnar sig nog” eller ”ryck upp dig”. 

Mitt svar på den övergripande frågeställningen blir: ja, husdjur/hundar kan an-

vändas som medhjälpare i terapeutiskt arbete, men det är inte alltid lämpligt. Vetenska-

pen har inte gett tillräckligt många, tydliga eller slagkraftiga resultat av den kalibern att 

allmänheten fått upp ögonen för AAT som ett alternativ till gängse terapiformer. Det 



38 

finns inga tydliga teorier som ger arbetsformen AAT förtroende inom den akademiska 

och professionella sfären. För- och nackdelarna med AAT ger dock en fingervisning om 

att arbetsformen borde vara ett alternativ till andra terapiformer eller ett komplement till 

dessa. Etologi ger en bra grund för att åskådliggöra mekanismerna bakom mänskligt 

och djuriskt beteende och varför människan kan dra nytta av samvaro med djur – pro-

fessionellt eller inte. Det vore mycket intressant att se resultat av en vetenskaplig under-

sökning av människans nytta av djur sett ur en renodlat etologisk synvinkel. 
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