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S A M M A N F A T T N I N G  

Människan har funnits i nästan två hundra tusen år, och hunden har 
varit ett husdjur hälften så länge. Evolutionen har format människan 
till en nyfiken, social varelse med starka emotionella band och goda 
kommunikationsegenskaper. Människans avancerade perceptionsför-
måga kräver en komplicerad neurologisk struktur som lätt störs eller 
skadas av till exempel stress. Bandet mellan människan och hennes 
husdjur kan vara mycket starkt och fylla många mänskliga behov. 
Animal-Assisted Activity är målinriktade aktiviteter för att öka män-
niskans livskvalitet genom att utnyttja det band som finns till djuren. 
Syftet är att beskriva funktion hos och effekten av Animal-Assisted 
Activity och umgänge med djur i allmänhet. Metoden är en deduktiv 
tematisk deskription och materialet redovisas under tre teman: social, 
psykologisk och fysiologisk funktion och effekt. Resultaten pekar mot 
att AAA och umgänge med djur har en positiv funktion för männi-
skors hälsa, men det är svårt att precisera vad det är som ger effekt. 

Denna översiktsartikel är en påbyggnad av en C-uppsats om nyttan med Animal-Assis-
ted Therapy, skriven under handledning av Ojan Olsson som en examensuppsats vid 
Socionomlinjen på Socialhögskolan i Stockholm år 2000. 

I N L E D N I N G  

Infallsvinkeln i denna översiktsartikel är sprungen ur psykologiska, kognitiva, etolo-
giska, humanistiska, biologiska och funktionella perspektiv – ett multiperspektiv. Dessa 
perspektiv sammanfogas med en deduktiv, tematisk och deskriptiv metod för att uppnå 
en hierarkisk reduktionism snarare än teoretiska jämförelser. En grundläggande ut-
gångspunkt är att många djurarter antas ha liknande, och i vissa fall identiska, förmågor 
vad det gäller intellekt och emotioner samt sociala behov och motiv som människan. 
Människan betraktas alltså inte som ett unikum, utan snarare som ett djur bland alla 
andra, med skillnaden att människan kan antas ha en något större komplexitet i sitt 
funktionssätt, beteenden och emotioner än många andra djurarter – på gott och ont. En 
annan utgångspunkt är att alla djur i olika grad har medfödda drifter, behov och förmå-
gor, vilka varierar främst på grund av fysiologiska förutsättningar men också, sett ur ett 
större perspektiv, på grund av den specifika artens evolutionära utveckling. 

Evolutionen 

Människans historia startade med att en ny art inom primatsläktet bröt sig loss och bör-
jade utvecklas separat från de övriga människoaporna. Detta var för sju miljoner år se-
dan och skedde i Afrika. Denna nya arts uppkomst och senare utdöende följdes sedan 
genom årmiljonerna av uppkomst och utdöende av flera nya arter av primater, så kal-
lade homininer. För två och en halv miljoner år sedan utvecklades den första hominiden, 
eller förmänniskan, kallad Homo Habilis. Denna förmänniska dog ut efter lite mer än en 
miljon år, men redan några hundra tusen år innan dess utdöende hade en ny art utveck-
lats: Homo Erectus. Denna hominid dog ut för 300 000 år sedan men följdes snart av 
arterna Homo Neanderthalensis och Homo Florensiensis. Den förra arten dog ut för 
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cirka trettio tusen år sedan, och den senare för bara tretton tusen år sedan. Vår egen art 
av hominider, Homo Sapiens, dök upp för cirka 200 000 år sedan (Berg, 2005). 
Redan Homo Erectus utvandrade från Afrika, liksom Homo Neanderthalensis. Båda 
genom att vandra samma väg via ett sund söder om Röda Havet som vid den tiden var 
nästan torrlagt. Samma väg ut ur Afrika tog Homo Sapiens långt senare, för cirka 
83 000 år sedan, för att börja sin vandring över världen Det tog cirka fem tusen år för 
människan att nå Nya Guinea, och cirka tio tusen år att nå Sydostasien och Australien. 
För 40 000 år sedan hade människan nått Centralasien, och för cirka 25 000 år sedan 
nåddes den amerikanska kontinenten. Europa koloniserades med början för cirka 50 000 
år sedan, och en andra våg av kolonisation av denna del av världen skedde ungefär tjugo 
tusen år senare (Berg, 2005). 

Hunden härstammar från en sydostasiatisk varg och uppstod som egen art för cirka 
100 000 år sedan. Hur och varför hunden slog följe med människan råder det delade 
meningar om, men klart är att hunden har funnits vid människans sida lika länge som 
människan har vandrat ut över jorden (Friman, 2006). De första mänskliga kontakterna 
hunden hade var troligen med tidiga hominider, och domesticeringen av hunden var 
redan långt gången när människan utvandrade från Afrika. Idag finns cirka 950 000 
hundar bara i Sverige, enligt Manimalisrapporten 2005 (Löthgren, 2005). 

Etologi 

Endast de mest lämpliga medlemmarna av en art lever länge nog för att kunna föra arten 
vidare, menade Charles Darwin (1809-1882) i sin teori om det naturliga urvalet. Enligt 
denna teori behöver därför inga nya karaktäristika tillföras under en enskild individs 
livstid för att arten med tiden ändå ska kunna förändras (Crain, 1992). 

De sociala instinkterna är av stor vikt för gruppens överlevnad, enligt Darwin. De djur-
arter som utvecklade de mest effektiva signalerna för kommunikation inom gruppen, till 
exempel signaler för fara, hade en större chans att överleva än andra. Detta skulle också 
gälla för våra förfäder; de som var samlade i grupp, samarbetade och kommunicerade 
för gruppens bästa hade större chans att överleva än enstaka individer. Utvecklandet av 
förmågan till logiskt resonemang var en avgörande faktor för våra förfäder. Fysiskt sva-
gare och långsammare än de flesta andra djurarter fick våra förfäder lita på sin intelli-
gens, uppfinningsrikedom och sociala kompetens för att överleva. Dessa förmågor 
måste enligt Darwin ha utvecklats genom det naturliga urvalet (Crain, 1992). 
Konrad Lorenz (1903-1989), den moderna etologins fader, studerade liksom alla etolo-
ger arter genom naturliga observationer. Lorenz var främst intresserad av arternas in-
stinkter, vilka är produkter av evolutionen och har ett överlevnadsvärde för arten. In-
stinkter är artspecifika beteenden som framkallas med hjälp av specifika, utomstående 
stimuli. De ska inte förväxlas med oinlärda, medfödda emotioner, som till exempel 
hunger eller törst, som är generella för alla djurarter. Instinkter ska inte heller förväxlas 
med reflexer eftersom instinkterna är mer komplicerade till sin struktur. De kan dock 
innehålla reflexer som en del av denna struktur (Crain, 1992). 
Lorenz menade att den moderna människan, liksom våra domesticerade hundar, är neo-
tenitiska varelser. Det innebär att varelsen aldrig blir riktigt fullvuxen eller färdigut-
vecklad, varken psykiskt eller fysiskt, och det resulterar i ett beteende med ett livslångt 
lärande och omättlig nyfikenhet. Detta är ett resultat av en förlust av vissa stela och 
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instinktiva aktions- och reaktionsnormer, vilket också genererar en större och annan typ 
av handlingsfrihet. Människan har under årtusenden gått från ett specialiserat beteende 
till ett ickespecialiserat sådant på grund av detta, och blivit kunnig i lite allt möjligt men 
utan att vara expert på något. Likaledes kan domesticerade djur, till exempel hundar, 
instinktivt lösa problem som deras vilda artfränder inte klarar av på grund av denna 
evolutionära process (Lorenz, 1969). En viktig skillnad mellan människan och andra 
levande varelser antas vara den mentaliseringsförmåga (Theory of Mind) som männi-
skan besitter, vilket leder till en mer komplex och analytisk tankeförmåga i de allra 
flesta situationer (Pinker, 2006). 

Biologi och fysiologi 

Forskare inom området för beteendegenetik har under de senaste åren kunnat visa att 
hjärnan delvis skapar sig själv under fosterstadiet, men också senare i livet. Denna ve-
tenskapsgren har bidragit med tre nya insikter om människan: Att alla människans bete-
endedrag är ärftliga, att familjens påverkan är mindre än genernas samt att en stor del av 
variationen i människans beteenden inte beror på vare sig gener eller påverkan från fa-
miljen. Det genetiska arvets betydelse är knappt 50 procent när det gäller människans 
variationer i karaktärsdrag, och föräldrarnas uppfostran har högst tio procents betydelse 
för utvecklingen av personligheten. Den stora del av variationen som inte kan förklaras 
med vare sig genetisk påverkan eller uppfostran beror med största sannolikhet på ren 
slump. De cirka 90 procenten av karaktärsdragen som alltså inte formas under uppväx-
ten av uppfostran eller miljö skulle kunna kallas för de naturliga dragen, eller männi-
skans natur (Berg, 2005; Pinker, 2006). Men bara för att ett beteende är naturligt behö-
ver det inte vara gott eller bra, en sådan slutsats kallas för det naturalistiska felslutet, 
och det gäller för alla levande varelser – inte bara människan (Pinker, 2006). 
Neurologi 
De perceptuella systemen har en avgörande betydelse för artens överlevnad och är pro-
dukter av evolutionen. Perceptionen tillhör de uppsättning högre funktioner som kallas 
uppmärksamhetsfunktioner, och de lokaliseras främst till hjärnstammens övre delar. I 
dessa delar finns även affektiva och emotionella funktionsområden, men mer precist 
kan man lokalisera rädsla till amygdala och vissa emotionella funktioner till det lim-
biska systemet. Det autonoma nervsystemet tillhör också detta område, och därifrån 
regleras bland annat blodtryck, puls och adrenalinutsöndring (Nyman & Bartfai, 2000). 
I occipitalloberna (nackloberna) hanteras synintryck och i parietalloberna (hjässloberna) 
hanteras intryck från hud, muskler, leder och inre organ. Temporalloberna (tinninglo-
berna) hanterar auditiva intryck och har betydelse för visuell igenkänning och inlagring 
av sensorisk information i långtidsminnet. Frontalloberna (pannloberna) har en avgö-
rande betydelse för de aspekter av beteendet som man kallar för individens personlighet 
och för de exekutiva funktioner som är avgörande för flera viktiga egenskaper, till ex-
empel initieringskomponenten, kreativitet, planeringsförmåga samt omdöme och em-
pati. Individens funktionella status, beteende och omgivningsfaktorer interagerar oupp-
hörligen, så inget enskilt område, ingen enskild funktion eller resultat därav kan sär-
skiljas från de övriga i betydelse (Nyman & Bartfai, 2000). 
Alla ryggradsdjur, och särskilt däggdjuren, har två typer av nervsystem: Det centrala 
nervsystemet (CNS) och det perifera nervsystemet (PNS). CNS består av hjärnan, lill-
hjärnan, den förlängda märgen samt ryggmärgen och bearbetar information från PNS 
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för att sedan skicka ut nya signaler till kroppen. PNS består av afferenta och efferenta 
nerver ute i kroppen, vilka förmedlar information till och från CNS. PNS delas också in 
i det somatiska respektive det autonoma nervsystemet (Wikipedia, 2006). 

Det somatiska nervsystemet styr de viljestyrda musklerna med hjälp av de motoriska 
(efferenta) nerverna och förmedlar känsloimpulser från hud och muskler till CSN med 
hjälp av de sensoriska (afferenta) nerverna. Det autonoma nervsystemet styr system i 
kroppen som inte är direkt viljestyrda, till exempel hjärta, lungor och levern, och består 
av två delar: Det sympatiska systemet och det parasympatiska systemet (Wikipedia, 
2006). 

Det sympatiska nervsystemet styr över krävande prestationer och ökar bland annat 
blodtrycket, hjärtfrekvensen och andningsfrekvensen. Det parasympatiska nervsystemet 
styr över motsatsen – vila – och sänker bland annat blodtrycket, hjärtfrekvensen och 
andningsfrekvensen. Dessa två system är delar av kroppens homeostatiska system, som 
eftersträvar balans och jämvikt i kroppen (Wikipedia, 2006). 
Det centrala nervsystemet tillsammans med det endokrina systemet samordnar viktiga 
livsprocesser som ämnesomsättning och fortplantning. I det endokrina systemet finner 
man hormoner, vilka fungerar som budbärare mellan celler och organ i kroppen. De 
flesta reglerande hormoner ingår i kroppens homeostatiska system och har till uppgift 
att upprätthålla kroppens jämvikt. Till exempel signalerar insulin ett ökat sockerupptag 
hos cellerna och minskad blodsockerhalt, medan bland annat adrenalin signalerar ett 
minskat sockerupptag i cellerna och därmed en ökad blodsockerhalt. Flera av kroppens 
hormoner är kemiskt identiska med hjärnans neurotransmittorer, men dessa ska inte 
nödvändigtvis förväxlas med varandra (Wikipedia, 2006). 

Ett av de kroppsegna hormonerna är endorfin. Det bidrar till smärtlindring och påverkar 
viljan att sova, äta och dricka, och det utsöndras bland annat vid stress, motion och vid 
förälskelse, men också vid behandlingar som till exempel akupunktur. Från bland annat 
hypofysens baklob utsöndras oxytocin som både är ett peptidhormon och en signalsub-
stans. Det har en lugnande och avslappnande effekt och utsöndras vid beröring, till ex-
empel massage, vid orgasm och kan motverka stress. Det är också det viktigaste hormo-
net för att förbereda kroppen på förlossning samt för laktation vid amning (Wikipedia, 
2006). Hormonet kortisol utsöndras från binjurebarken och är en allmän indikator på 
energimobilisering samt har effekter på salt- och vätskebalansen och är inflammations-
dämpande. Kortvarig stress ökar kortisolhalten i blodet, men vid långvarig stress kan 
systemet för kortisolutsöndring bli stört. Det har också troligen inverkan på storleken på 
hippocampus (Theorell, 2003). 

Serotonin, dopamin, noradrenalin och adrenalin utgör en egen grupp neurotransmittorer 
som kallas Monoaminer. Neurotransmittorn serotonin är viktig i flera av kroppens sy-
stem, bland annat finns den i hjärnan, tarmsystemet och i blodomloppet. I CNS före-
kommer serotonin framförallt i den förlängda märgen och den antas ha en mycket stor 
betydelse vid flera psykiatriska åkommor, bland annat klinisk depression. En av de vik-
tigaste neurotransmittorerna i CNS är dopamin, vilken förekommer i system som regle-
rar bland annat muskelrörelser, vakenhet, glädje, entusiasm och kreativitet, men den har 
också en roll i kroppens belöningssystem, lokaliserat i hjärnans mesolimbiska system. I 
det sympatiska nervsystemet är noradrenalin den viktigaste neurotransmittorn, men den 
är också ett hormon och fungerar som en prestandahöjare för hjärtmuskulaturen och 
höjer blodtrycket. Adrenalin är både en neurotransmittor och ett kroppseget hormon, 
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och fungerar som en prestandahöjare och svarar på stimulering från det sympatiska 
nervsystemet. Det utsöndras vid bland annat hårt arbete, psykisk press och ilska, förbe-
reder kroppen på att antingen fly eller slåss samt höjer blodsockret och fetthalten i blo-
det (Wikipedia, 2006). 
Den allra viktigaste neurotransmittorn i hjärnan är glutaminsyra, den fungerar stimule-
rande och är viktig för inlärning och minne, och den är samtidigt en av kroppens 20 
aminosyror som fungerar som byggstenar i proteiner och är nödvändig för cellernas 
funktioner. Motsatsen till glutaminsyra är gammaaminobutansyra (GABA), vilken är en 
hämmande signalsubstans i CSN och vanligt förekommande i de basala ganglierna. Den 
hindrar signaler från att transporteras mellan olika nervceller och tillhör därför det para-
sympatiska systemet (Wikipedia, 2006). 

Psykiatri och psykologi 

När psykiska störningar orsakas av förändringar i hjärnans funktion eller struktur kallar 
man det för somatogenes. Detta kan orsakas av patologiska processer i nervvävnader 
och i hjärnans cirkulation, så kallad histrogenes, eller påverkan på hjärnan via blodet, så 
kallad kemogenes. När hjärnans funktion och struktur förändras, till exempel på grund 
av somatogenes, används termen cerebral lesion. Beroende på var i hjärnan skadan eller 
förändringen förekommer varierar effekterna (Ottoson, 2001). 
De psykiska symptom som uppkommer som en reaktion på psykologisk och social 
miljö benämns som psykogena. Dessa psykogena faktorer kan delas in i flera grupper, 
och i de flesta fall finns dessa hos individen samtidigt och oberoende av varandra. In-
trapsykiska faktorer genereras utifrån spänningar och konflikter inom personligheten, 
och när de utlöser psykiska störningar sägs de verka katatymt, medan konflikter mellan 
individer kallas för interpersonella faktorer. De sociala faktorer som visat samband med 
psykiska störningar benämns som anomi och sociokulturell desintegration. Anomi bety-
der normlöshet och tangerar ett beteende som ofta innehåller en osäker identitet, låg 
impulskontroll, låg frustrationströskel samt låg uthållighet. Det kopplas ofta ihop med 
hög självmordsbenägenhet, kriminalitet, missbruk och antisociala personlighetsstör-
ningar. Sociokulturell desintegration förekommer i samhällen eller områden som ofta 
kännetecknas av känslor av alienation, bristande engagemang, dåligt ledarskap, otrygg-
het samt dålig ekonomisk livskraft (Ottoson, 2001). 

Om en människa utsätts för långvarig stress kan ett metaboliskt syndrom uppstå. Detta 
karaktäriseras bland annat av bukfetma, insulinresistens och högt blodtryck. Andra 
faktorer som bidrar till detta syndrom är till exempel för lite motion, stor alkoholkon-
sumtion och rökning. Vid metaboliskt syndrom är kroppens balans mellan energimobi-
lisering och anabolism stört och man kan finna rubbningar i halterna av könshormoner 
och kortisol i blodet (Theorell, 2003). 

Socialpsykologi 
Människan är en varelse som i de flesta fall fungerar bäst i gruppsituationer. Närvaron 
av andra människor fungerar som stimuli, vilket oftast ökar prestationsförmågan och 
förbättrar resultaten. I vissa fall kan dock närvaron av andra människor fungera som en 
tillbakahållande faktor. Oavsett vilket så beter sig människor annorlunda i gruppsitua-
tioner jämfört med när de är ensamma. Skillnaden ligger i vad en person ska göra i situ-
ationen. Om det handlar om att göra någonting välbekant så förbättras resultat och 
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prestationsförmåga, men om det handlar om att göra någonting nytt så sker ofta en för-
sämring av desamma. Detta kan förklaras av tre faktorer: Generell livaktighet (arousal), 
oro över bedömning och distraktion (Brewer & Crano, 1994). 

En persons generella livaktighet, till exempel en högre energinivå, mer alert och moti-
verad, ökar när andra människor är i närheten eller man ska samarbeta med flera perso-
ner. Denna nivå ökar mest om livaktigheten innan prestationen är låg, men tenderar att 
sjunka efter en tids ansträngning, oavsett omständigheter. Att uppleva en känsla av oro 
inför att bli bedömd av andra människor ökar också en persons prestation och förbättrar 
resultaten. Men en allt för hög grad av oro leder till en minskad prestationsförmåga och 
sämre resultat, liksom när personen förväntar sig att misslyckas eller upplever att resul-
taten eller prestationen inte uppmärksammas. Den prestationsreducerande oron uppstår 
bara när de öviga i gruppen är andra människor, speciellt om det är personer man kän-
ner väl. Närvaron av personens husdjur, specifikt en persons hund, minskar istället 
denna oro till en nivå som ökar prestationsförmågan och förbättrar resultaten. Närvaron 
av eventuellt kritiska individer av samma art minskar ofta prestationsnivån också för 
andra djurarter än människan. Slutligen kan närvaron av andra personer vara distrahe-
rande och därmed minska prestationsförmågan och försämra resultaten. Denna effekt är 
direkt relaterad till uppgiftens svårighetsgrad, ju svårare uppgift desto mer distraherar 
andra personers närvaro. Om uppgiften istället är enkel, tråkig eller går på rutin fungerar 
närvaron av andra människor som en prestationshöjare och resultatförbättrare. Till ex-
empel kan musik, eller annan auditiv eller visuell stimulering, fungera på samma sätt 
(Brewer & Crano, 1994). 
Attachment-teorin 
John Bowlby (1907-1990) utvecklade en etologisk teori om barns utveckling, attach-
ment-teorin. Han ansåg att endast om man har miljön i vilket det mänskliga beteendet 
utvecklades i åtanke kan man förstå detta beteende. Han menade också att man inte 
heller kan förstå barnets utveckling utan att titta närmare på bandet mellan moder och 
barn. Enligt Bowlby utvecklas barnets attachment-beteende i olika faser: från en gene-
rell fas då barnet söker kontakt med alla människor till en fas då barnet endast ger gen-
svar till en mindre grupp människor. Barnet börjar efter denna sista fas att krypa, bli 
mer rörligt och aktivt och därmed söka gensvar och kontakt med andra människor igen. 
Andra djurarter uppvisar också detta utvecklingsmönster, då kallat präglingsperioden. 
Attachment-beteendet är enligt Bowlby instinktivt eftersom beteendet är artspecifikt, 
har ett utvecklingsvärde för arten samt framkallas av specifika, utomstående stimuli. 
Förmågan till attachment samt attachment-beteendet förblir viktiga livet igenom, och 
personer som lider brist på bindning tidigt i livet får senare problem med intima, emo-
tionella kontakter. Mary D. S. Ainsworths (1913-1999) grundteori var att modern an-
vänds som en trygg bas när det lilla barnet undersöker världen. Också hon ansåg att 
mönstret i denna tidiga interaktion följer människan genom livet och att det även färgar 
nästa generations attachment-beteenden (Crain, 1992). 
De beteenden, gester och signaler som ett spädbarn uppvisar och som upprätthåller och 
gynnar fysisk och psykisk närhet till föräldern eller annan vårdnadsgivare, har alltså 
direkta överlevnadsvärden. Till exempel signalerar gråt oftast oro eller obehag, vilket 
leder till att barnet får omsorg eller beskydd. Andra signaler, såsom leenden, joller, grip- 
och sugrörelser, leder till att barnets behov av bland annat ömhet, närhet, kärlek och 
föda tillfredsställs (Crain, 1992). 
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Icke-verbal kommunikation 
När en människa kommunicerar är kroppsspråket av stor betydelse. Det signalerar 
känslor och humör och märks både på ansiktsuttrycket och på kroppens rörelsemönster. 
Kroppsspråk kallas i detta sammanhang för kinetik och ansiktsuttryck för mimik. Av 
stor betydelse är också lingvistik, hur någonting sägs, till exempel röstton och talhastig-
het. Också det fysiska avståndet mellan två människor är av betydelse vid kommunika-
tion, liksom åt vilket håll personen riktar sin blick. Detta indikerar hur intim situationen 
är och hur mycket uppmärksamhet som riktas mot den andra parten (Brewer & Crano, 
1994). 

Redan Charles Darwin intresserade sig för hur kommunikation inom och mellan olika 
arter fungerar, och han lyfte fram två sidor av icke-verbal kommunikation av signifikant 
betydelse. Den första sidan är den utåtriktade kommunikationen, som behövs för att 
sända ut ett budskap. Denna kommunikation inbegriper mimik, kinetik och lingvistik. 
Den andra sidan är förmågan att motta det utsända budskapet, avkoda och tolka signa-
lerna samt förstå deras innebörd. Båda dessa förmågor är mycket lika mellan olika kul-
turer, men också mellan till exempel människor och andra primater, liksom uttryckens 
innebörd och tolkningarna av dessa (Brewer & Crano, 1994). I de fall människan inte 
har någon säker kunskap om betydelsen av viss mimik eller kinetik, vilket ofta är fallet 
när människor och djur kommunicerar, utgår människan oftast automatiskt från att den 
mänskliga tolkningen och uttryckssättet är det rätta (Jersild, 1997). 
Skrattet 
Skratt är någonting som framför allt förknippas som tecken på glädje, välmående och ett 
gott humör, vilka i sin tur oftast förknippas med en god psykisk hälsostatus och emotio-
nellt välmående. Forskning har visat att djur också har förmågan att skratta, men på ett 
annorlunda sätt än människor. Till exempel är hundars skratt flämtande och flåsande 
medan råttor och möss ger ifrån sig ett högfrekvent pipande ljud. Skrattet har en stor 
social betydelse eftersom det är information vi sänder ut till andra och det fungerar som 
ett socialt kitt (Rimònt, 2006). 
Att skratta är ofta någonting positivt, men det finns tillfällen när det är negativt. Det är 
stor skillnad mellan att skratta med någon och skratta åt någon. Det senare kan ha en 
social betydelse i bemärkelsen att skrattet ska förmå någon att anpassa sig till rådande 
normer i gruppen eller sammanhanget. Eller kanske helt enkelt för att stöta ut någon 
från en grupp. Hundar är flockdjur och deras flämtande skratt har troligen samma funk-
tion som hos människan i sociala sammanhang. Något som talar för detta är att skrattet 
genereras utifrån och kontrolleras av några av de mest primitiva strukturerna i hjärnan, 
strukturer som finns hos både människor och de flesta djurarter (Rimònt, 2006). 
Redan vid tre till fyra månaders ålder kan ett spädbarn skratta, och skrattet är liksom 
gråten ett viktigt sätt för barnet att kommunicera och interagera med sin omgivning. Att 
vuxna inte skrattar lika mycket som barn har flera olika orsaker, men ett av skälen är att 
vuxna inte leker lika mycket. Skratt och lek är intimt förknippat med varandra, till ex-
empel så är schimpansers skrattbeteende, vilket hörs som flämtningar, oftast förekom-
mande i lekar när de jagar varandra. Den schimpans som jagas är då den som skrattar 
mest, inte den som jagar. Detta fenomen kan också ses hos barn som leker tafatt, hundar 
som jagar varandra på lek samt hos människor som leker med sina hundar (Rimònt, 
2006). 
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Skrattet har både sociala och psykologiska funktioner, men det finns också fysiologiska 
fördelar. Att skratta sätter fart på musklerna, ibland annat mellangärdet, stimulerar blod-
flödet och ökar syresättningen, rensar lungorna, påverkar hastigheten på hjärtslagen och 
sätter igång en utsöndring av dopamin och endorfin i hjärnan. När man har skrattat klart 
infaller en avslappning av muskler och blodtrycket sjunker, och under flera timmar ef-
teråt kommer de endorfiner som bildats under skrattet att påverka det allmänna tillstån-
det positivt (Rimònt, 2006). 

The human-animal bond 

En människa som interagerar med ett djur tvingas befinna sig i det omedelbara nuet, 
med alla dess glädjeämnen och orosmoment. Ett husdjur får människan att göra uppoff-
ringar, ta ansvar, följa rutiner och framförallt koncentrera sig på någonting utanför sin 
egen person (Cusack, 1988). Det finns många exempel på hundars trofasthet i littera-
turen, konsten och människors berättelser. Lorenz (1967) skriver: 

”En av de underbaraste och mest gåtfulla företeelser som finns är en god 
hunds val av herre. Helt plötsligt, ofta inom bara några få dagar, uppstår ett 
band som är mångfaldigt starkare än alla, faktiskt alla band som existerar 
mellan oss människor. Ingen trohet har någonsin hållit, utom en verkligt 
trogen hunds” (Lorenz, 1967, sidan 151-152). 

Katcher (1983) menar att det i the human-animal bond finns fyra element som är kri-
tiska för människans psykologiska hälsa och välbefinnande. Dessa fyra element är 
trygghet, intimitet, frändskap och kontinuitet (Katcher, 1983; refererad i Cusack, 1988). 
Med ett djur uppstår oftast en omedelbar känsla av trygghet på både ett fysiologiskt plan 
och ett mer emotionellt plan. Intimiteten mellan ett djur och en människa kan visa sig 
genom att människan gärna rör vid, pratar med och söker ögonkontakt med djuret och 
djuret inbjuder och godtar denna kommunikation. Att djur inte är människor står bortom 
allt tvivel, men husdjur betraktas ändå ofta som fränder och familjemedlemmar av sina 
ägare. Denna frändskap gör att relationen mellan djuret och människan kan vara både 
lika intensiv och kanske till och med starkare än den mellanmänskliga relationen. Slut-
ligen är denna relation till husdjuret också kontinuerlig, trots att ägaren i regel överlever 
sitt husdjur. Ett nytt husdjur kan aldrig ersätta det förra, men det kan fylla dess plats och 
ha minst lika stor betydelse i ägarens liv (Cusack, 1988). 

Den roll hunden spelar i människors liv kan liknas vid en levande manifestation av våra 
undanträngda id. Allt det hunden gör skulle våra id också vilja göra, men vi hålls till-
baka av vårt strängt moraliska superego. Fastän vi med förtjusning beskådar hundens 
upptåg försöker vi samtidigt med alla medel att, åtminstone på ytan, anpassa också våra 
husdjur till de sociala och moraliska regler som superego upprätthåller. Husdjur gör ofta 
saker för att det passar dem, för att de har lust och för att det är roligt. Att umgås med 
djur blir ett sätt för människan att få ett sekundärt utlopp för de drifter som representeras 
av id och ger legitima ursäkter till att få regrediera och leka, om så bara för en kort 
stund (Beck & Katcher, 1996). 

Animal-Assisted Activity 

Animal-Assisted Activity (förkortas hädanefter till AAA) är målinriktade aktiviteter 
som är menade att öka en persons livskvalitet genom nyttjandet av bandet mellan djur 
och människa. Djuren, liksom deras eventuella förare, bör utvärderas och tränas men är 
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inte beroende eller guidade av en ackrediterad terapeut. Exempel på djurarter som an-
vänds för AAA är hundar, katter, kaniner, fåglar, hästar, delfiner samt flera av de vanli-
gaste lantbruksdjuren. Hundar är dock det vanligaste djuret bland dessa av flera skäl, 
bland annat för att hundar tillhör ett av de djur som är lättast att träna, de förekommer i 
många olika varianter vad det gäller storlek, utseende och temperament och slutligen för 
att de passar in i de flesta olika miljöer (Fine, 2000). 

Syfte 

Syftet med föreliggande uppsats är att beskriva funktion hos och effekten av Animal-
Assisted Activity. Detta innebär att ansatsen är att beskriva både hur AAA fungerar och 
vilken påverkan AAA, och således umgänget med djur i allmänhet, har på människan ur 
olika perspektiv. 

M E T O D  
Artiklar, litteratur och hemsidor har lästs och sammanfattats skriftligt. Relevant infor-
mation har sedan sorterats in under de teman som beskrivs nedan. En diskussion kring 
den insamlade informationen, kopplad till de teoretiska utgångspunkterna som återfinns 
i inledningen, sker i samband med resultatredovisningen. 
Artiklar och artikelsammanfattningar har sökts på internet via sökmotorn Google 
Scholar. Tre olika sökningar gjordes, var och en med en unik kombination av sökord. 
Första sökningen gjordes med sökorden ”pets, health, OR stress, OR canines, OR emo-
tions”, vilket ledde till 25 500 träffar, varav de 150 första träffarna gicks igenom och 30 
artiklar/sammanfattningar valdes ut som relevanta. Andra sökningen gjordes med sök-
orden ”fishes, human, stress, health, OR emotional, OR fish tank”, vilket gav 9 600 träf-
far, varav de 60 första gicks igenom och tre artiklar/sammanfattningar valdes ut som 
relevanta. Tredje sökningen gjordes med sökorden ”fish, aquarium, human, stress, 
health, OR emotional”, vilket gav 2 720 träffar, varav de 50 första gicks igenom och tre 
artiklar/sammanfattningar valdes ut som relevanta. En utvald artikel från den tredje 
sökningen visade sig redan ha valts ut från den första sökningen och ströks därför, 
tredje sökningen resulterade därefter i endast två utvalda artiklar/sammanfattningar. 
Artiklarna och artikelsammanfattningarna har sparats elektroniskt och namnen på dessa 
har kodats så att de kan hänföras till den sökning från vilken de valdes ut. Första sök-
ningens artiklar sorteras i nummerordning, 01 – 31; till exempel ”Artikel01.pdf”. Andra 
sökningens artiklar sorteras i nummerordning med en bokstav som tillägg; ”Arti-
kel01a.pdf”, ”Artikel02a.pdf” och ”Artikel03a.pdf”. Tredje sökningens artiklar sorteras 
också i nummerordning med en bokstav som tillägg; ”Artikel01b.pdf” och ”Arti-
kel02b.pdf”. Övriga artiklar och arbetsmaterial har sparats under sina respektive fil-
namn i ett elektroniskt arkiv och allt material har sedan bränts in på en CD-Rom. 
Metoden är en deduktiv tematisk deskription i form av en kortare explorativ översikts-
artikel. De teman som materialet indelas i är baserade på syftets två delar, funktion och 
effekt, samt de tre teorigrenar som förenar delarna i multiperspektivet: sociala, psykolo-
giska och fysiologiska teorier. Analysens teman blir således: 
• Social funktion och effekt 
• Psykologisk funktion och effekt 
• Fysiologisk funktion och effekt 
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R E S U L T A T  &  D I S K U S S I O N  

Social funktion och effekt 

”Han säger inte ”Gör det”, som min mor, 
eller ”Gör inte så”, som min far, 
eller ”Sluta”, som min storebror. 
Min hund Pricken och jag sitter tysta tillsammans 
och jag tycker om honom 
och han tycker om mig.” 

(John Morrison, 8 år; hämtat ur Hulton Getty, 2001, s. 8) 

Skrattet kan ses som en av de instinkter som genom evolutionen utvecklats hos många 
flockdjur, inklusive människan, just eftersom det genom sin viktiga sociala funktion har 
ett överlevnadsvärde på mer än ett sätt. Sociokulturell desintegration minskar männi-
skors vilja att skratta och deras förmåga att känna glädje, men det är i dessa situationer 
som skrattet verkligen behövs, speciellt att tillsammans med andra människor få tillfälle 
att känna glädje och samhörighet. I brist på detta kan ett husdjurs sällskap ge en männi-
ska både glädje, tillfällen till skratt och en känsla av samhörighet. Den intimitet som 
skapas när människor skrattar tillsammans med andra kan både förstärka förmågan till 
anknytning och stärka de anknytningar som redan finns. Om inga eller endast några få 
människor finns att skratta med kan dessa band finnas till ett husdjur. Djur är dessutom 
mycket lätta att skratta både med och åt, i bästa välmening, och de har inte heller nå-
gonting emot att vara klassens clown. Att tycka om djur kan i detta sammanhang antas 
vara en förutsättning, men även om det finns tveksamhet till vad djur skulle kunna till-
föra i en situation så kan även de mest skeptiska bli förvånade. 

En undersökning av attityderna bland och upplevelserna hos den medicinska personalen 
vid en barnmedicinsk akutavdelning i Australien till ett besöksprogram med hundar 
visade på att en positiv attityd innan programmet började förstärktes i och med dess 
start. Förväntningarna hos personalen var att barnen skull bli distraherade från sina 
sjukdomar och bli mer avslappnade i samband med hundarnas besök. När programmet 
var igång ansåg personalen att deras förväntningar hade infriats, arbetsmiljön hade blivit 
mer intressant och hundarna var accepterade av övrig personal. Den icke-medicinska 
personalen var i allmänhet mer positivt inställd än läkarna och sjuksköterskorna på av-
delningen, men generellt var införandet av programmet någonting som upplevdes som 
positivt av personalen (Moody, King & O’Rourke, 2002). Att under en sjukhusvistelse, 
speciellt en längre sådan, få tillfälle till positiva, lekfulla avbrott är välgörande både på 
lång och kort sikt. Det är också de mest utsatta som kan dra den största nyttan av att 
umgås med djur, oavsett om det sker på en institution, ett sjukhus eller på stadens gator. 
Hemlösa ungdomar som hade hundar uppgav i en undersökning av Rew (2000) att dju-
ren gav dem ovillkorlig kärlek, minskade deras känsla av ensamhet och påverkade deras 
allmänna hälsa positivt (Rew, 2000). Att vara hemlös är att vara ensam, och kanske kan 
en hund bli det närmaste man har till en familj och ett stabilt socialt sammanhang. Bar-
ker och Barker (1988, 1990) fann i en undersökning att hundägare ofta känner sig lika 
emotionellt nära sina hundar som till sina närmaste anhöriga, och att en tredjedel av 
hundägarna menade att de stod sin hund emotionellt närmare än någon av sina anhöriga 
(Barker & Barker, 1988, 1990; refererat i Barker, 1999). Detta resultat kanske kan för-
våna många, men med tanke på att hunden har funnits vid människans sida i tiotusentals 
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år är det starka och exklusiva bandet mellan hund och människa kanske inte så märk-
värdigt. Till exempel har hunden och människan gått igenom parallella evolutionära 
utvecklingar, kanske främst inom det sociala området, och med största sannolikhet har 
de båda utvecklat många drag som binder arterna till varandra. 
En stressfaktor som de flesta människor någon gång utsätts för är förlusten av en närstå-
ende. Forskning har visat att människor, framför allt äldre, har en tendens att under så-
dan emotionell påfrestning oftare söka medicinsk vård, även om de inte har några 
egentliga fysiologiska problem. De äldre som har ett svagt socialt nätverk söker vård 
oftare än andra, men de som äger en hund söker sig i mindre omfattning till vården i 
dessa situationer oavsett storleken på sitt mänskliga sociala nätverk. Att ha ett säll-
skapsdjur fungerar helt enkelt som en ersättning för det stöd som personen inte kan få 
från andra människor, och ju närmare emotionell relation personen har till sitt husdjur, 
och främst om detta är en hund, desto effektivare verkar detta förhållande skydda mot 
nedbrytande och negativ emotionell stress. Detta minskar således behovet av socialt 
stödjande kontakter med den medicinska vården (Siegel, 1990). 

Djur, och då framför allt hundar, kan fungera som sociala katalysatorer genom att de 
ökar människors tillfällen till att skapa sociala nätverk och interagera med andra männi-
skor. De kan också fungera som sociala substitut som fyller de sociala behoven när det 
inte finns möjlighet att interagera eller umgås med andra människor. 

Förutom förlust av närstående är sjukdomar en negativ stressor för kroppen och indivi-
den. En av de vanligaste sjukdomstyperna, och även dödsorsakerna, i västvärlden idag 
är hjärt- och kärlsjukdomar. I en studie följde Friedmann och Thomas (1995) ett antal 
patienter som hade drabbats av hjärtinfarkt (myocardial infarction) för att undersöka om 
ägandet av husdjur inverkade på personernas överlevnad ett år efter hjärtinfarkten. Re-
sultatet visade att de patienter som ägde husdjur och hade ett starkt socialt stöd över-
levde i högre utsträckning, oavsett inverkan av andra psykosociala faktorer och fysiolo-
gisk status, och de patienter som ägde hundar hade en signifikant lägre risk att dö än 
patienter utan några husdjur alls (Friedmann & Thomas, 1995). 
En förklaring till den positiva effekt som närvaron av husdjur kan ha, till exempel på en 
persons blodtryck, är det okritiska sociala stödet som många upplever sig få från djur. 
Denna upplevelse är viktig för att mildra effekterna av stress och hjälpa personen att 
hantera den stress som denne utsätts för (Allen, Blascovich & Mendes, 2002; Allen, 
Shykoff & Izzo Jr., 2001). Denna typ av stöd från ett djur upplevs också av dem som 
har servicedjur, till exempel synskadade (Duncan, 2000). 
Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att även om umgänge med djur ger så många 
sociala och psykosociala fördelar betyder det inte att man ska ersätta de mänskliga soci-
ala kontakterna med att endast umgås med djur bara för att maximera dessa fördelar. En 
sådan slutsats är en variant på det naturalistiska felslutet och skulle i värsta fall kunna 
bli inkörsporten till utbredd sociokulturell desintegration och anomi. Lagom är bäst 
också i detta sammanhang. 
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Psykologisk funktion och effekt 

”Ingen uppskattar det geniala 
i ens konversation 
som en hund.” 

(Christopher Morely; hämtat ur Hulton Getty, 2001, s. 27) 

Att djurägare verkar vara mer emotionellt balanserade och ha en bättre psykologisk 
hälsa i allmänhet visade en undersökning av Straede och Gates (1993), vilka undersökte 
ett antal kattägare och deras generella psykologiska hälsoprofiler. Det fanns ingen signi-
fikant skillnad mellan grupperna kattägare respektive personer utan husdjur vad det 
gällde förekomsten av mer specifika psykologiska besvär som till exempel depression, 
ångest eller sömnproblem. Kattägarna visade sig samtidigt ha en mer positiv attityd till 
katter än de personer i kontrollgruppen som inte hade husdjur (Straede & Gates, 1993). 
En positiv attityd till djur skulle kunna påverka djurägares utsagor vad det gäller den 
psykiska hälsan genom att de kan ha hört eller läst om att djur har en positiv effekt på 
hälsan och därför upplever att de mår bättre eftersom de har djur. Å andra sidan är utsa-
gor om djurs goda hälsoeffekter och välgörande förmågor inte skälen bakom varför 
människor skaffar husdjur. 

I en undersökning av hur ägande av och emotionell bindning till husdjur kan vara till 
fördel för äldre personers hälsa fann forskarna att det var just den emotionella bind-
ningen som hade störst effekt. Undersökningen var inriktad på de äldres hälsa vad det 
gällde livsstress, socialt stöd, depression och i tiden närliggande hälsoproblem. 85 pro-
cent av de intervjuade äldre hade hund eller katt, resten av populationen hade andra 
typer av husdjur. Just den emotionella bindningen hade signifikant betydelse för en 
minskad förekomst av depression men sade lite om personernas upplevelse av ohälsa. 
Hos de personer som var änkor eller änklingar samt hade ett litet socialt stöd i övrigt 
hade både ägandet av och en stark emotionell bindning till ett husdjur en signifikant 
betydelse för en minskad förekomst av depression (Garrity, Stallones, Marx & Johnson, 
1989). 
Det emotionella bandet mellan husdjuret och dess ägare har också betydelse för hur väl 
ägaren tar hand om sitt husdjur. Ju starkare band desto mer omvårdnad får djuret av sin 
ägare när det gäller omvårdnadens standard och kvalitet. Detta gäller dock inte för den 
grundläggande omvårdnaden, till exempel föda och hygien, vilken inte verkar påverkas 
av det emotionella bandets styrka. Därför kan styrkan hos det emotionella bandet inte 
antas vara av signifikant betydelse vare sig för husdjuret eller för de fördelar husdjuret 
kan antas dra genom det emotionella bandet mellan ägare och djur (Shore, Douglas & 
Riley, 2005). 
Upplevelsen av stress liksom prestationsförmågan påverkas också av närvaron av hus-
djur. Det är just närvaron av en icke dömande och kärleksfull individ som verkar ha den 
största effekten på prestationsförmågan, och närvaron av ett husdjur tycks ha störst ef-
fekt hos de personer som inte har ett stort socialt nätverk i övrigt. I en undersökning av 
blodtryck, stress och ägandet husdjur undersöktes också en av de bieffekter som blod-
tryckssänkande medicinering kan ha, nämligen en förbättring eller försämring av pre-
stationsförmågan. Denna undersökning visade att närvaron av husdjur ökade presta-
tionsförmågan, medan frånvaron av husdjur resulterade i en prestation på samma nivå 
som innan medicineringen började. Respondenterna hade inga husdjur innan undersök-
ningen började och skaffade dessa frivilligt som en del av studien. Det framkom att 



 14 

samtliga av de undersökta som skaffade husdjur ansåg att djuren hade gett dem ett nytt 
perspektiv på livet. De menade att de i och med införskaffandet av husdjur kunde se vad 
som var viktigt i livet, att de positiva aspekterna vida översteg den ekonomiska kostna-
den och det ökade ansvaret samt att de inte längre kunde tänka sig ett liv utan sina hus-
djur (Allen, Shykoff & Izzo Jr., 2001). 

Upplevelserna av att innehavet av husdjur öppnade nya perspektiv på livet och om vad 
som var viktigt i tillvaron skulle kunna relateras till den närvaro och fokus som männi-
skor upplever när de umgås med djur. Dessa element tillsammans med den oftast icke-
verbala kommunikationen, som främst handlar om kinetik och mimik, kan skapa ett 
lugn som får tillvaron att se ljusare ut och stressen att minska. Därmed minskar den på-
verkan av hormoner och neurotransmittorer som kan bidra till histrogenes eller kemo-
genes och möjligen i förlängningen cerebral lesion, vilket kan vara en orsak till vissa 
psykiatriska funktionshinder, till exempel kronisk depression. 

En undersökning av hur HIV-smittade bisexuella och homosexuella män som hade ut-
vecklat AIDS hanterade sin situation, och specifikt i förhållande till depression, visade 
på att de män som hade ett svagt socialt nätverk drog de största emotionella fördelarna 
av att äga ett husdjur. Samtliga män i studien som ägde husdjur hade också färre depres-
sioner än de som inte hade husdjur, och slutsatsen drogs att husdjur kan fungera som en 
buffert mot den stressfulla situation som utvecklandet av AIDS skapar för HIV-smittade 
personer (Siegel, Angulo, Detels, Wesch & Mullen, 1999). Sjukdomar kan i många fall 
vara stigmatiserande och medverka till att en individ blir eller åtminstone upplever sig 
vara socialt utstött. I sådana fall kan närvaron av ett husdjur minska upplevelsen av ali-
enation och därmed minska den intrapsykiska stressen. Detta ger den sjuke bättre chan-
ser till att bekämpa sin sjukdom och dess symptom, men är naturligtvis inget mirakulöst 
botemedel. 

Husdjurs stressreducerande och okritiska sociala stöd har psykofysiologiska effekter 
som varar under lång tid, menar Virues-Ortega och Buela-Casal (2006). De menar sam-
tidigt att en del av de långtidsverkande positiva effekterna av interaktion med djur kan 
tänkas komma från en klassisk betingning (Virues-Ortega & Buela-Casal, 2006). Andra 
bidragande orsaker kan vara att människor i sitt umgänge med djur får tillfälle till att 
hänge sig åt och utveckla sina attachment-beteenden samt utveckla sin empatiska för-
måga. Dessa beteenden blir både lättare och mer nödvändiga att behöva ge uttryck för ju 
mer människan tränar sig i desamma. En annan aspekt av detta är att djur kan ge männi-
skor tillfällen till att på ett socialt accepterat sätt kunna få uttrycka de impulser som ses 
som icke socialt acceptabla och därigenom uppleva en inre ångestreducering utan skam. 
Hundar kan till exempel ohämmat slafsa i sig mat, göra sina behov var som helst och 
obeaktat åskådare, rota i sopor, föra ett herrans liv utan orsak eller kanske ha offentligt 
sexuellt umgänge med närmaste tik eller hane. 
En nio månader lång studie av effekten av AAT, vilket inbegriper ett socialt samspel 
med ett djur, gjordes med en grupp medelålders schizofrena personer som bodde på en 
institution. Studien visade att deras sociala förmåga och generella hälsa förbättrades och 
att umgänge med djur kan vara användbart för att rehabilitera institutionaliserade, schi-
zofrena personer (Kovacs, Kis, Rozsa & Rozsa, 2004). En annan studie visade på signi-
fikant reducering i upplevelsen av ångest hos patienter som led av bland annat psyko-
tiska störningar samt patienter med humörstörningar, intagna på en psykiatrisk klinik, 
efter terapisessioner med AAT (Barker & Dawson, 1998). En tanke skulle kunna vara 
att djur har lättare att nå fram till och kommunicera med personer som lider av psykiska 
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sjukdomar eller störningar, oavsett om störningarna är orsakade av histrogenes, kemo-
genes, intrapsykiska faktorer eller har andra orsaker. Det tycks som om djur har en för-
måga som människor inte har när det gäller att bemöta och interagera med personer som 
har denna typ av problematik. 
Barn som är inlagda på sjukhus kan också dra stor nytta av att under sin vistelse få till-
fälle att umgås med djur. En undersökning av Kaminski, Pellino och Wish (2002) om 
hur barns självrapporterade humör, känsloyttringar, mängd av beröring, hjärtfrekvens, 
blodtryck och kortisolnivåer påverkades av besök av hundar jämfört med tillfällen till 
lek under barnens sjukhusvistelser. Barnen liksom deras föräldrar tyckte att både leken 
och besöken av hundar var positivt för humöret. Föräldrarnas uppfattning om sina barns 
humör och barnens egna positiva känsloyttringar förstärktes vid besöken av hundarna, 
och barnens hjärtfrekvens påverkades också positivt. Slutsatsen som drogs av under-
sökningen var att besök av djur har en positiv och stödjande effekt på barn som är in-
lagda på sjukhus (Kaminski, Pellino, & Wish, 2002). Här kan man ana att det handlar 
om samma effekt som tidigare nämnts i samband med djur som besöker personer in-
lagda på sjukhus. Med hjälp av lekfulla avbrott och distraktioner samt olika former av 
taktil, visuell och auditiv stimulering underlättas sjukhusvistelsen för barnen, och i för-
längningen också för deras föräldrar och övriga familjemedlemmar. Barnen får tillfälle 
till skratt och lek, vilket reducerar den intrapsykiska stressen och stärker immunförsva-
ret. 
Men ibland behöver det inte handla om att umgås socialt med ett husdjur för att uppleva 
en positiv effekt av närvaron av djur. Att till exempel placera ett akvarium i ett väntrum 
kan minska patienters upplevelse av ångest. Detta visade en undersökning av Barker, 
Rasmussen och Best (2003), vilka jämförde upplevelsen av ångest hos två grupper av 
patienter inför en behandling med ETC (Electroconvulsive Therapy). Den grupp som 
fick vänta på behandlingen i ett väntrum där det fanns ett akvarium uppgav att de kände 
mindre ångest inför behandlingen än referensgruppen, som inte hade ett akvarium i sitt 
väntrum (Barker, Rasmussen & Best, 2003). Kanske kan detta härledas till att områdena 
för uppmärksamhetsfunktioner och de affektiva samt emotionella funktionsområdena 
ligger i samma delar av hjärnan, och att den visuella stimulering som ett akvarium ger 
kan väcka positiva associationer och kanske minnen hos den som tittar på de simmande 
fiskarna. Dessutom är ett akvarium en sorts evighetsmaskin som är ständigt nyskapande 
och därför stimulerar hjärnan och upprätthåller koncentrationen under lång tid, samti-
digt som det är fängslande och utestänger många andra intryck som skulle kunna vara 
stressande. 

Ytterligare ett exempel på att det inte behöver handla om att umgås socialt med ett hus-
djur är en studie av hur barn och ungdomar använder sig av de lantbruksdjur, bland an-
nat kor, som tillhörde ett miljöterapeutiskt behandlingsprogram. Det visade sig att bar-
nen och ungdomarna använde sig av djuren på gården som en sorts terapeuter. De pra-
tade med djuren om allt, trygga med att inget skulle föras vidare, och de använde djuren 
som tröstare när de var arga och ledsna. De fick samtidigt lära sig att ta hand om och 
ansvara för en annan varelse (Mallon, 1994). Barnen och ungdomarna i denna studie 
visar exempel på de omedelbara och starka band som kan knytas mellan människa och 
djur. Barn drar också nytta av umgänget med djur för att de lär sig empati, ansvarsta-
gande och sociala färdigheter genom interaktionen, och samtidigt får de lojalitet, trygg-
het och empati tillbaka vilket stärker deras självkänsla och självförtroende. 
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Fysiologisk funktion och effekt 

”Ur hundens synvinkel 
är hans husse en utdragen 
och onormalt slug hund.” 

(Mabel Louise Robinson; hämtat ur Hulton Getty, 2001, s. 60) 

En tio månader lång studie om vilka hälsoeffekter införskaffandet av ett husdjur skulle 
kunna ha gjordes av James Serpell (1990, 1991). I denna studie jämfördes nyblivna 
hundägare och nyblivna kattägare med personer som inte hade eller skaffade sig hus-
djur. Jämförelsen visade att de personer som skaffade hund inte bara förbättrade sin 
allmänna hälsostatus under studiens första månad, i likhet med de övriga två grupperna, 
utan att denna effekt också höll i sig under studiens samtliga tio månader. Hundägarna 
var samtidigt den grupp som ökade mängden och frekvensen av fysisk träning under 
försöket, och detta bidrog med största sannolikhet till deras förbättrade hälsostatus. 
Kattägarnas hälsa förbättrades under den första månaden för att sedan sjunka något och 
slutligen stabiliseras. Den grupp som inte ägde något husdjur förbättrade sin hälsa en-
dast marginellt i början av studien, och denna förbättring kan härledas till deras rappor-
ter om en viss ökning av fysisk aktivitet under denna period (Serpell, 1990, 1991). 

Den motion som ägarna till de strax under miljonen hundarna i Sverige får varje dag 
uppskattas till i genomsnitt en till två timmar. Denna motionstid är mer än dubbelt så 
lång som den halvtimma om dagen som Folkhälsoinstitutet rekommenderar. Den bidrar 
med stor sannolikhet till det ökade psykologiska välmåendet och förbättrade fysiolo-
giska hälsan som hundägare har enligt många studier (Schröder, 2004). Motion sätter 
igång en hel rad av processer i kroppen. Energimobiliseringen gör att utsöndringen av 
bland annat endorfin, kortisol, dopamin, noradrenalin och glutaminsyra ökar. Vid hård 
träning utsöndras också en stor mängd adrenalin. Efter ett motionspass tar det parasym-
patiska systemet över och man upplever en känsla av avslappning. Flera av de hormoner 
och neurotransmittorer som utsöndras under ett motionspass stimulerar receptorerna i 
hjärnans belöningssystem, vilket leder till en känsla av välmående som är beroende-
framkallande och motiverar till att motionera oftare. 

En longitudinell studie i Kanada av eventuella positiva effekter av ägandet av husdjur 
och den emotionella bindningen till husdjur hos äldre personer visade också att den 
främsta hälsoeffekten gick att finna i bibehållen eller ökning av fysisk aktivitet. Re-
lationen mellan äldres välmående och deras ägande av husdjur är samtidigt en mer 
komplex relation och kan inte bara direkt kopplas till varandra (Raina, Waltner-Toews, 
Bonnett, Woodward & Abernathy, 1999). En tidigare studie av de hälsoeffekter ägandet 
av husdjur kan ha på de äldre drog samma slutsats. Denna studie visar också på att för-
utom den större andelen motion som hundägare får så har husdjursägare en lägre andel 
triglycerider i blodet, vilket innebär ett lägre kolesterolvärde och därmed bättre hälso-
status (Dembicki & Anderson, 1996). Motion motverkar också det metaboliska syn-
dromet, vilket har långtgående negativa effekter på både ett fysiologiskt och ett psyko-
logiskt plan. 

Äldre personer kan också dra nytta av att ha ett akvarium att sitta och titta på, vilket en 
undersökning av DeSchriver och Cutler Riddick (1990) visade. De äldre personerna 
som tittade på ett akvarium med simmande fiskar fick en lägre puls, en höjning av 
kroppstemperaturen och upplevde att de var mer avslappnade i muskulaturen 
(DeSchriver & Cutler Riddick, 1990). Denna reaktion är densamma som hos en person 
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som har använt sig av avslappningsteknik, till exempel den av Dr. Herbert Benson ut-
vecklade Relaxation Response-tekniken (Araceli, 2003). En annan undersökning av ett 
antal äldre personer med Alzheimers, boende på ett vårdhem, visade att de ökade sitt 
näringsintag och sin kroppsvikt när ett akvarium placerades på deras avdelningar, vilket 
ledde till en bättre allmänhälsa hos dessa personer och besparingar för vårdhemmet 
(Edwards & Beck, 2002). Den avslappning som ett akvarium kan bidra till genom sin 
visuella stimulering leder till en utsöndring av endorfiner, GABA och möjligen även 
oxytocin. Detta är positivt för matsmältningssystemet, reducerar stress och stimulerar 
anabolismen. 

Virues-Ortega och Buela-Casal (2006) drar slutsatsen att en längre tids relation med 
djur i vissa fall kan ha en positiv effekt på blodtrycket och att interagera med djur har 
effekter på den allmänna hälsan (Virues-Ortega & Buela-Casal, 2006). Ett lägre blod-
tryck och en snabbare återhämtning från stressorer när husdjuret var närvarande och ett 
generellt lägre blodtryck och hjärtfrekvens blev resultatet av en studie av Allen, Blasco-
vich och Mendes (2002). Det sympatiska nervsystemet går på högvarv vid stress och 
långvariga effekter är bland annat hjärt- och kärlsjukdomar. Att umgås med djur ger 
kroppen tillfälle att sänka stressnivån genom att stimulera det parasympatiska nervsy-
stemet, vilket låter blodtrycket sjunka samt minskar hjärtfrekvensen och andningsfre-
kvensen. 

Just blodtrycket är en användbar värdemätare på hur mycket stress en person utsätts för 
eftersom ett högt blodtryck är en naturlig effekt av att utsättas för stressorer. Frågan om 
innehavet av ett husdjur, en hund eller en katt, kan påverka detta förhållande har under-
sökts i förhållande till användningen av blodtryckssänkande medicinering. I undersök-
ningen jämfördes två grupper av människor, de som hade husdjur och de som inte hade 
husdjur. Samtliga undersökta hade ett arbete som upplevdes som stressande, behandla-
des med blodtryckssänkande mediciner och blev under försöken utsatta för stressorer i 
form av räkneövningar och verbala övningar. Resultaten visade att de personer som 
hade husdjur inte blev lika stressade av de stressorer de utsattes för, men att endast me-
dicinering var nog för att sänka blodtrycket i vila hos samtliga deltagande. Slutsatsen 
drogs att en kombination av medicinering och ett ökat socialt stöd i form av ett husdjur 
är till stor fördel för en sänkning av blodtrycket, vilket ökar toleransen för negativ stress 
(Allen, Shykoff & Izzo Jr., 2001). 
En positiv effekt på blodtrycket vid interaktion med en hund, det vill säga att klappa och 
prata med, påvisades av en studie som jämförde blodtrycket hos personer som fick in-
teragera taktilt, verbalt och visuellt med en hund samt verbalt med en försöksledare. 
Blodtrycket var lägst när de klappade hunden, lite högre när de pratade med hunden och 
högst när de pratade med försöksledaren. Samtidigt var deras hjärtfrekvens som lägst 
när de antingen klappade eller pratade med hunden och som högst när de både klappade 
och pratade med hunden (Vormbrock & Grossberg, 1988).  

Vid en fysisk kontakt med ett djur utsöndras oxytocin och endorfin, så att inbegripa 
denna fysiska kontakt vid umgänge med djur ökar de positiva effekterna. Att umgås 
med sitt eget husdjur är också ett sätt att öka effekterna. De flesta positiva resultat har 
uppnåtts när husdjursägare har undersökts efter att ha interagerat med sina egna husdjur. 
Lika stor effekt uppnås inte om djuret är främmande eller personen som undersöks inte 
har husdjur i vanliga fall. 
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När hundägare utsattes för stressorer i närvaro av sina hundar sjönk deras hjärtfrekven-
ser men inte deras blodtryck, och resultatet blev detsamma för de personer som inte 
hade djur när de utsattes för stressorer i frånvaron av en främmande hund. Blodtrycket 
ökade något för hundägarna i frånvaro av deras hundar om de utsattes för stressorer, 
jämfört med när de var i vila. En vänlig och välkänd hund kan därför antas ha en positiv 
effekt på hjärtfrekvenserna vid mild stress hos människor som tycker om och lever med 
dessa djur, men ingen effekt på de personer som inte har hund till vardags (Kingwell, 
Lomdahl & Anderson, 2001). 
Barn som utsätts för allergener från husdjur från före två års ålder och sedan växer upp 
med hundar eller katter drar egentligen inga andra fysiologiska fördelar av detta annat 
än att deras allmänna tolerans mot pollen blir högre (Anyo, Brunekreef, de Meer, Aarts, 
Janssen & van Vliet, 2002). Kanske är de största behållningarna barn får av att umgås 
med djur tillfällen till skratt och lek. Vid skratt utlöses endorfiner och dopamin, vilka 
påverkar kroppens eget belöningssystem och får oss att må bra. Endorfinet fungerar 
också som en stressreducerare och smärtlindrare, och det utlösande skrattet kan därför 
anses vara ett av de viktigaste, enklaste och mest direkta vapnen mot både fysiologisk 
och intrapsykisk stress. Vilka långtidseffekter det har att växa upp med husdjur är ett 
svårt och komplicerat forskningsområde. Men man kan i allmänhet anta att det skulle 
kunna finnas effekter på fler områden än bara det medicinska, till exempel inom 
psykosociala, emotionella och affektiva, neuropsykiatriska, psykofysiologiska och till 
och med ekonomiska områden. 

I Australien har en undersökning visat att hundägare och kattägare besöker läkare färre 
gånger per år och har ett mindre behov av att medicinera mot hjärtsjukdomar och sömn-
svårigheter än personer utan husdjur. Detta antas leda till en minskad kostnad för hälso-
vård sett ur ett nationellt perspektiv, och beräkningen ligger på en besparing på 988 
miljoner australiska dollar (ca. 5,23 miljarder kronor2, förf. anm.) baserat på finansi-
eringsåret 1994-95 (Heady, 1999). Detta är intressanta siffror som väcker tanken på att 
användningen av djur inom vård och omsorg skulle kunna motiveras med hjälp av eko-
nomi om inte de andra fördelarna som AAA och AAT troligen har anses vara tillräck-
liga. 
I en artikel som framförallt riktar sig till sjukvårdspersonal dras slutsatsen att djur, och 
inom den medicinska vården framförallt AAT, har en positiv effekt på människors hälsa 
och välmående. Författarna till artikeln lyfter fram att personer som äger husdjur är mer 
benägna att ha en bättre allmän hälsostatus och att redan Florence Nightingale föresprå-
kade att djur skulle finnas inom hälsovården på grund av de positiva effekter detta med-
för hos patienter. De föreslår att sjuksköterskor ska ta en mer aktiv roll i att förespråka 
AAT och besöksprogram inom vården (Brodie & Biley, 1999). 

I en senare artikel tas den svåra frågan upp om de eventuella hälsorisker, framför allt 
infektioner, som kan följa på att släppa in djur i vården. Den slutsats som Brodie, Biley 
och Shewring (2002) drar är att fördelarna med ägandet av husdjur och djur inom vår-
den klart överväger de riskerna. De förespråkar därför att djur bör förekomma i större 
utsträckning inom vården. Författarna menar att de fördelar avseende hälsa och välmå-
ende som umgänget med djur medför bör få företräde framför rädslan för eventuella 
negativa effekter. Speciellt med de välkontrollerade sjukhusmiljöerna som finns i Eu-
ropa och Nordamerika i åtanke samt i kombination med ansvarstagande professionella 
människor (Brodie, Biley & Shewring, 2002). Det är också viktigt att hälso- och sjuk-
vårdspersonal noga skiljer mellan verkliga hälsorisker och det eventuella obehag och 
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omak som kan upplevas vid närvaron av ett djur på en medicinsk klinik och inom vår-
den i allmänhet (Duncan, 2000). Den medicinska personalens rädsla för negativa effek-
ter visade sig också avta i och med introducerandet av ett besöksprogram med hundar 
på en barnmedicinsk akutavdelning i Australien (Moody, King & O’Rourke, 2002). 
Motstridiga resultat 
Att ägande av djur inte alls har någon egentlig effekt på en människas hjärt- och kärl-
hälsa visade en undersökning där man jämförde BMI-värden, konsumtion av alkohol 
och cigaretter samt grad av fysisk aktivitet hos personer som hade husdjur med personer 
som inte hade några husdjur. Resultatet visade att de som ägde husdjur hade ett högre 
blodtryck, högre BMI och oftare var rökare än de som inte ägde husdjur. Slutsatsen som 
drogs av denna studie var att innehavet av djur i sig inte kunde associeras med bättre 
hjärt- och kärlhälsa. Samtidigt poängteras att det inte heller är husdjuren som är orsaken 
till de ökade riskerna som deras ägare var utsatta för – sammanhanget är mer komplice-
rat än så (Parslow & Jorm, 2003). Annan kritik som framförs är att äldre människor 
utsätts för höga skaderisker om de har husdjur. De kan till exempel lättare snubbla och 
skada sig både hemma och på promenader på grund av sina husdjur (Nair & Flynn, 
2004). 

Koivusilta och Ojanlatva (2006) har utifrån en tidigare nationell enkätundersökning om 
den finländska befolkningens hälsa undersökt om husdjur verkligen påverkar männi-
skors hälsa på något sätt. De fann att husdjur generellt inte hade någon direkt positiv 
inverkan på människors hälsa. Resultaten pekade snarare i motsatt riktning. De personer 
som hade husdjur (färre än hälften av de 21 000 personer som fanns i databasen) rökte i 
större utsträckning, hade ett högre BMI, var ensamma, äldre, lågutbildade och hade fler 
sjukdomar och hälsoproblem än övriga respondenter. Hundägare var ett undantag efter-
som de oftare bodde på landet, motionerade mer och drack mindre alkohol. Men hund-
ägarna hade samtidigt fler hälsoproblem, aningen högre BMI och var mer ensamma och 
lågutbildade i förhållande till dem som inte hade något husdjur alls. Slutsatsen av denna 
undersökning var att djurägande i sig inte direkt kan relateras till en bättre hälsa, men att 
det samtidigt bör göras fler och kompletterande studier av djurs effekt på människors 
hälsa utifrån mer kvalitativa perspektiv (Koivusilta & Ojanlatva, 2006). 
Skillnaden mellan dessa resultat och de mer positiva resultaten av andra studier om hus-
djurs påverkan på människors hälsa kan ha sin förklaring i att det handlar om vilket 
perspektiv man utgår ifrån i sin forskning. Det medicinskt vetenskapliga perspektivet, 
som vill ha konkreta förklaringar om hur något går till, eller det socialvetenskapliga 
perspektivet, som mer handlar om att undersöka om någonting fungerar (Heady, 2003). 
Det saknas också fler longitudinella studier med både före- och eftermätningar som un-
dersöker de direkta hälsoeffekterna av husdjursägande. Samtidigt är undersökningar 
med randomisering av undersökningspopulationen och double-blind-studier med eller 
utan placebos mycket svåra, om inte omöjliga, att genomföra inom detta forskningsom-
råde (Friedmann, 1995). Det behövs dessutom fler och bättre vetenskapligt kontrolle-
rade studier med högre signifikans och större populationsunderlag, främst för att under-
söka vilka mekanismer det är som verkar i sammanhanget (Barker, 1999). Antalet stu-
dier som pekar på en positiv relation mellan umgänge med djur och människors hälsa är 
så pass många att det är svårt att tvivla på att de sammantagna resultaten skulle vara helt 
utan vare sig validitet eller reliabilitet. 
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De metodologiska problemen är svårlösta, men kanske borde det också ställas andra 
frågor i undersökningarna. Till exempel är det en intressant fråga om det är husdjuret 
som är orsaken till den förbättrade hälsan, eller om det är den förbättrade hälsan som 
möjliggör innehav av husdjur. I sina studier borde forskarna dessutom använda mer 
noggranna mått på till exempel hälsa och ohälsa. BMI är numera populärt i samman-
hanget, men det är en dålig värdemätare. Att ange ett högt BMI som ett tecken på ohälsa 
tar ingen hänsyn till det faktum att en vältränad person ofta väger mer än en otränad 
eftersom muskler väger mer än fett. Därför kan en muskulös person få ett högt BMI 
trots en hälsosam livsstil och en god allmänhälsa. 

Slutord 

Ett återkommande tema i de presenterade forskningsresultaten är det emotionella band 
som människor knyter till sina husdjur. Andra teman som framträder tydligt är djurens 
betydelse som sociala varelser och som livfulla glädjespridare. De sammanfattande re-
sultaten av de sociala funktioner och effekter som AAA och husdjur i allmänhet kan ha 
är således att djur får människor att känna sig mindre ensamma, mer värdefulla, av-
slappnade, trygga och glada och som delar av en gemenskap baserad på ovillkorlig kär-
lek och tillit. Funktionerna och effekterna på det psykologiska planet skiljer sig inte 
mycket från de på det sociala planet. Djur hjälper människor att se ljusare på tillvaron, 
de får människor att känna sig behövda och viktiga, de ger tröst, empati och en reell, 
fast punkt i tillvaron. De fysiologiska funktionerna och effekterna tangerar och hör 
samman med de sociala och psykologiska. Människor som umgås med djur verkar ha en 
bättre allmän hälsostatus och upplever sig må bättre, deras blodtryck blir lägre när de är 
tillsammans med djur, stressnivåerna sjunker och behoven av mediciner minskar för 
flera åkommor. 
Att särskilja AAA och dess funktioner och effekter från de funktioner och effekter hus-
djur kan ha är också mycket svårt. Många gånger utförs AAA av volontärer som tar 
med sina husdjur till sjukhus och institutioner, och oavsett vad man väljer att kalla um-
gänget med djur så är det samma typ av funktioner och effekter man talar om. Inte hel-
ler är det nödvändigt, eller kanske inte ens önskvärt, att skilja mellan sociala, psykolo-
giska och fysiologiska funktioner och effekter – alla delarna hänger ihop och följer på 
varandra. Vad som är hönan och vad som är ägget debatteras inom forskarkretsar – är 
det djuren som får människor att må bra, eller är det människor som mår bra som har 
djur, eller är djurägare mästare på att intala sig själva att de mår bra, eller… Om djur 
sedan har en förmåga att sprida välmående och minska den stress som finns i det mo-
derna samhället, vilket mycket tyder på, så borde kanske debatten istället handla om hur 
man bäst bör utnyttja dessa unika förmågor. Till exempel meditation, avslappningsöv-
ningar och akupunktur anses idag vara fungerande metoder för att minska stress och öka 
människors välbefinnande – varför skulle man då inte kunna uppmuntra umgänge med 
och innehav av djur? Ingen metod passar alla, men alla kan hitta en passande metod. 

Några frågor som dök upp under arbetet med denna översiktsartikel var om storleken 
har någon betydelse, om djurägare skiljer sig från andra människor på något sätt och 
kan den äldre generationen ha rätt? Svaret på första frågan blir: Ja, storleken på hundar 
har betydelse vid AAT och AAA. Små hundar är ganska sköra och stora hundar väldigt 
starka, så vilken hundras man använder har stor betydelse och sammanhanget i vilket de 
ska användas bör övervägas noga. Svaret på andra frågan blir: Nja, djurägare kanske i 
allmänhet är mer njutningslystna och tar mer risker än andra, det är nog en 



 21 

bedömningsfråga. Men enligt vissa forskare så lutar det nog åt det hållet med tanke på 
man funnit att djurägare ofta både röker, dricker och har lite mer underhudsfett än 
rekommenderat. Dessutom väljer ju djurägare medvetet att älska ett husdjur som de vet 
kommer att dö inom några år, och att ägaren då kommer att sörja oerhört. Men trots 
detta gör djurägaren om samma sak gång på gång genom livet… Slutligen blir svaret på 
tredje frågan: Troligen. ”Ett gott skratt förlänger livet” är ett talesätt grundat på många 
generationers erfarenheter, och med tanke på skrattets stressreducerande effekter så ska 
man nog skratta mycket och ofta. Och gärna tillsammans med familj, vänner, bekanta 
och sina husdjur. 

 

”I sat on a park bench and thought for a long time about the one dog I had 
gotten to know well. Pompey the Great never experienced a leash, a collar, 
or a fence. In true heroic fashion, he does not have a grave. There is no 
photograph of him. Pompey enjoyed a sence of utter freedom that is rarely 
seen in humans, let alone a dog. That liberty was his greatest gift to me, one 
I still retain. 
I have never owned another dog. 
I never will.” 

(”Pompey the Great” av C. Offutt, s. 25; hämtat ur Foster, K. (ed.), 2002) 
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