
Mälardalens högskola 
Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Kvinnors upplevelse av djurkontakt i samband 

med en stressrelaterad diagnos  
 

Nicole Rousset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C-uppsats i psykologi, VT 2007 
Handledare: Einar Jakobsson 
Examinator: Juliska Wallin 



 1 

Kvinnors upplevelse av djurkontakt i samband med en 
stressrelaterad diagnos 

 
 Nicole Rousset 
 
 

På senare år har forskning visat att djur kan ha en förebyggande 
effekt för att motverka stress och sjukdom. I denna studie 
intervjuades åtta kvinnor som under sjukskrivningen, baserad på 
en stressrelaterad diagnos, hade kontakt med djur. Syftet var att 
fånga deras upplevelse av djurkontakten samt vilket typ av stöd 
djur kunde bidra med. Resultatet visade att djur som hund och 
katt kan ge stöd genom att djuret agerar aktivt för att de inte ska 
fastna i sitt sjukdomstillstånd. När djurkontakt diskuteras som en 
behandlingsform bör den inte ses som den enda behandlings-
formen mot en stressrelaterad sjukdom, då mänsklig kontakt 
fortfarande torde vara det avgörande stödet för ett tillfrisknande 
för de flesta. 
 
Key words: Stress, pet-animal, health, coping. 

 
 

Inledning 
 
Hälsa är svårdefinierat och ej ett entydigt och färdigdefinierat begrepp, eftersom hälsa hör 
ihop med värderingar och kulturer vilka förändras över tid. Det finns flera olika synsätt på 
hälsa som kan sammanfattas genom två olika huvudinriktningar, den biomedicinska och den 
humanistiska. I den biomedicinska inriktningen ses hälsa som frånvaro av sjukdom och i den 
humanistiska inriktningen ses hälsa som något mer än bara frånvaro av sjukdom. Den 
kritiserade definitionen av hälsa som World Health Organisation (WHO) antog 1948, beskrev 
hälsa som ett fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. WHO:s senaste 
definition skiljer sig från de tidigare genom att hälsa beskrivs mer som en resurs där även 
aktivitet ingår (Folkhälsorapporten, 2005).  
      
 
Stress och hälsa 
 
Stress är en reaktion på yttre och inre krav, föreställningar och utmaningar som påverkar 
hjärnan och övriga delar av kroppen. Stress kan vara både positiv och negativ. Positiv i den 
meningen att människan kan reagera naturligt med stress för att överleva, exempelvis när det 
finns faror att fly ifrån. Om stressen återkommer ofta, är långvarig och intensiv, kan den bli 
skadlig/ohälsosam och detta kan i sin tur framkalla sjukdomar såsom hjärt- och magproblem. 
Om kroppen inte får möjlighet att återhämta sig samt om personen upplever olustkänslor av 
att inte kunna påverka sin situation, uppstår den negativa stressen. För att motverka detta är 
det lika viktigt att eliminera stressfaktorer som att bygga upp ”friskfaktorer” (Söderlund, 
2004). Stressforskningen under 1970-talet fann att det handlade om relationen mellan 
påfrestningar och de resurser vi har för att hantera dessa påfrestningar. Utifrån detta 
perspektiv kan stress ses som en obalans mellan påfrestningar och resurser att hantera dessa 
(Socialstyrelsen, 2003). 
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     Bemästrande (eng. coping), som är ett vedertaget begrepp inom psykologin, handlar om ett 
sätt att handskas med inneboende och yttre krav. I kontexten stress innebär bemästrande hur 
en individ handskas med kraven i ett försök att återgå till normal funktion. Exempel på olika 
bemästringsstrategier kan vara att en individ lär sig ändra sina tankar om ett visst problem 
eller lär sig tolerera och acceptera problemet (Ogden, 2004). 
     Den psykiska ohälsan är ett växande problem i Sverige likaväl som internationellt. Cirka 
80 % av alla långtidssjukskrivningar i Sverige bottnar i någon typ av stressrelaterat problem, 
vilket gör det angeläget att forska mer i ämnet. Ofta är stressen relaterad till arbetet, med en 
långdragen process under flera år av psykisk ohälsa som börjar med trötthet, 
spänningstillstånd och smärtor i kroppen. Detta kan i sin tur leda till bland annat 
minnesproblem, koncentrationssvårigheter samt psykisk och fysisk utmattning. Till en början 
kan tillståndet uppfylla kriterier för en depressionsdiagnos och kan då utgöra grund för en 
sjukskrivning. Anledningen till sjukskrivning baseras oftast på ett avsevärt försämringsläge 
med minnesproblem och koncentrationssvårigheter, vilket gör att det är svårt att fortsätta 
arbeta. Det finns flera beteckningar på detta tillstånd. Ett vardagligt uttryck är ”gå in i 
väggen”, ett annat uttryck (som kommer från USA) är ”burn-out” eller direkt översatt på 
svenska, ”utbrändhet”. Den föreslagna beteckningen på detta tillstånd är för närvarande 
utmattningssyndrom om inte tillståndet innefattar kriterier för depression som då bör 
betecknas egentlig depression med utmattningssyndrom (Socialstyrelsen, 2003).   
     För att uppfylla diagnosen utmattningssyndrom finns en uppsättning kriterier: (1) fysiska 
och psykiska symtom av utmattning till följd av stressfaktorer, (2) brist på psykisk energi, (3) 
minst fyra av följande symtom under en tvåveckors period: Koncentrationssvårigheter 
/minnesstörningar, oförmåga att hantera krav/tidspress, ostadigt sinnestillstånd, sömnproblem, 
fysiska symtom, (4) lidande till följd av symtomen eller försämrad möjlighet till sociala 
sammanhang, (5) symtomen kan ej härledas från andra sjukdomar eller substanser av 
exempelvis missbruk eller medicinering, (6) om det finns liknande sjukdomstillstånd 
samtidigt så som depression, dystymi eller generaliserat ångestsyndrom betecknas ut-
mattningssyndrom endast som tillägg till de övriga diagnoserna (Socialstyrelsen, 2003). 
     Även om sjukdomsbilden utmattningssyndrom inte är ny saknas fortfarande forsknings-
baserad kunskap. Därtill finns ett behov av att finna nya alternativa behandlingsåtgärder och 
avspänningsmetoder i syfte att förebygga stress som inte den traditionella sjukvården kan 
erbjuda (Socialstyrelsen, 2003). 
 
 
Djur och hälsa 
 
På senare år har forskning visat att djur kan ha en förebyggande funktion för att motverka 
stress och sjukdom. Forskningen (Hines, 2003) om Human-Animal Bond (HAB) eller 
vänskapsbandet mellan människa och djur och om dess hälsoeffekter, startade på 1970-80-
talet och forskningsresultaten var främst avsedda för en mindre skara människor såsom 
veterinärer och personer inom universitetsvärlden. Andra professioner var långsammare på att 
inse värdet av HAB. Dock har dagens forskning, behandlingsinterventioner och människor i 
allmänhet börjat inse värdet av kontakten med djur för människan, speciellt för den 
hälsobefrämjande effektens skull.  
     Den vanligaste rapporteringen vad gäller den hälsobefrämjande effekten som djur för med 
sig, är beskrivningen av en persons ”buffring-” och ”bemästringsförmåga”. Begreppet 
buffring innebär att personer bygger upp ett skydd mot något som upplevs påfrestande, som 
exempelvis stress, till skillnad från bemästring som handlar om hur man hanterar exempelvis 
stress i vardagen (Norling, 2002). 
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     Historiskt sett användes inte djur som sällskap för människan, utan djuren hade mer en 
religiös betydelse. Under inkvisitionen på 1600- och 1700-talet kunde sällskapsdjur 
förknippas med häxeri och resultera i att personer som ägde djur blev brända på bål. Det var 
först på 1900-talet som sällskapsdjur gjorde entré och detta verkade följa industrialismens 
utveckling (Spencer, Decuypere, Aerts, & De Tavernier 2006). 
     Trots den nya forskningen med dokumenterade positiva hälsoeffekter finns det fortfarande 
ett visst motstånd med att använda djur i vården. I den biomedicinska inriktningen finns kritik 
mot att använda egenvård eller alternativa behandlingsmetoder. Även ett visst motstånd har 
funnits utifrån från ett kristet tänkande som menar att djur saknar bland annat själ och egen 
tankeförmåga och att djur inte kan ha någon terapeutisk effekt på människor (Norling, 2002). 
Däremot visare ny forskning att personlighet inte bara existerar hos människor utan också hos 
andra däggdjursarter. Exempelvis har studier på lejon visat att vissa honor går ständigt undan 
när deras revir skall försvaras medan andra honor försvarar. Detta har medfört att djurs 
personlighet diskuterats alltmer i vetenskapliga sammanhang. Personligheten kan ha 
utvecklats genom olika faktorer under djurets liv samt att vissa egenskaper även kan vara 
medfödda. För att kunna sprida sina gener vidare genom fortplantning kan antingen ett 
försiktigt beteende eller ett mer riskartat beteende löna sig (Wolf, Sander van Doorn, Leimar 
& Weissing, 2007). 
     I Sverige finns flera exempel på verksamheter som använder djur i vården idag. Inom 
Statens institutionsstyrelse används både djur och natur i sin behandling av missbrukare 
(Hedman-Lindgren, 2005). I Avesta kommun arbetar idag 10 terapihundar inom 
äldreomsorgen, psykiatrin och särskilda omsorgen. Verksamheten startade hösten 2003 med 
två hundar och har nu utvecklats vidare med fler hundar. Verksamheten har kontakt med 
brukshundsklubben på orten (Gustafsson, 2006). I Örebro kommun använder demensboendet 
Tullhuset djur i form av ett akvarium med fiskar och en burfågel. Efter att personalen även har 
tagit med sig sina egna hundar sporadiskt tidigare har nu ett kontrakt upprättats vad gäller 
användningen av det egna husdjuret och för att ta till vara effekterna av mötet mellan djur och 
människa (Ring, 2007). Gemensamt för dessa olika verksamheter är att användningen av djur 
i vården är relativt nytt fenomen i denna form. 
 
 
Forskningsöversikt gällande djur och dess hälsobefrämjande effekt 
 
I tidigare studier har forskare funnit att djur kan ha en hälsobefrämjande effekt men många 
studier har en hel del metodologiska svårigheter. Detta kan hänföras till att forskningsområdet 
är nytt och inte har några entydiga riktlinjer. Ett av metodproblemen enligt Norling (2002) är 
att den hälsobefrämjande effekten många redogör för är sammankopplad med personens 
inställning till djuret. Exempelvis kan en persons attityd vara att han/hon tycker att husdjuret 
medför positiva följder både för egen och familjens hälsa. Denna attityd kan medföra att 
effekterna av det positiva ökar och kan ses som en form av en placeboeffekt. Som forskare 
bör man vara medveten om att denna effekt kan påverka resultatet och få som följd att 
validiteten i studien får stå tillbaka eftersom resultatet då kan bli svårkontrollerat. 
     Allen, Blascovich, Kelsey och Tomaka (1991) undersöktes hypotesen att närvaron av en 
egen hund innebar en minskad psykologisk reaktion när en stressfylld uppgift skulle utföras. 
Forskarna undersökte deltagare som skulle utföra olika stressfyllda uppgifter i närvaro av 
hund, utan hund och med endast en nära vän närvarande. Deltagarna var 45 kvinnor med egna 
hundar och alla kvinnorna var mycket hängivna hundägare. Resultatet, enligt Allen et al. 
(1991), pekade på att hundarnas närvaro hade en mer avslappnande effekt på deltagarna i 
stressfyllda situationer jämfört med att bara ha en nära vän närvarande eller att utföra 
uppgiften på egen hand. När deltagarna hade den nära vännen närvarande under den 
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stressfyllda uppgiften blev resultaten sämre än om den egna hunden var närvarande. Det 
spekulerades i om skillnaden berodde på att deltagarna upplevde en oro av att vara värderade 
och iakttagna eller att de skämdes inför den nära vännen. Den positiva relationen mellan 
människa och hund visade att det fanns en tydlig hälsofrämjande effekt av att ha ett icke 
värderande socialt stöd närvarande vid en stressfylld situation. 

Vidare visade även Jennings (1997) att sällskapsdjur kan ha en positiv påverkan på 
människors hälsa både vad gäller fysisk och psykisk hälsa. Resultatet visade att även andra 
djur än hund och katt kan ha positiv inverkan på människors hälsa. Exempelvis kan fiskar 
som simmar i ett akvarium ha en avslappnande effekt och att bara titta på en fågel i en bur kan 
också ge känslor av lugn som i sin tur kan sänka blodtrycket. Fördelarna med interaktionen 
kan även visa sig genom att människor får en ökad social support, självaktning och/eller 
stressreducering. 

Siegel (1990) undersökte direkta och indirekta effekter av husdjursägande under ett år 
bland äldre personer. Olika bakgrunds variabler kontrollerades så som hälsostatus, socialt 
nätverk och inkomst. Variabeln motion kontrollerades ej. Resultaten visade att de äldre 
djurägarna rapporterade färre läkarbesök än de äldre utan djur. Vidare verkade husdjuren 
hjälpa sina ägare i tider av stress. Slutsatsen blev att äldre som äger ett djur, och då speciellt 
hund, har färre läkarbesök än äldre utan husdjur vilket i sin tur hade en positiv inverkan på 
hälso- och sjukvården, eftersom djurägande personer inte belastar systemet i samma höga 
utsträckning som de som ej äger djur. Siegels (1990) studie stödjer tidigare rapporter om att 
djurägande kan bygga upp ett försvar mot negativa konsekvenser av stressfyllda 
livshändelser.  

Odendaal och Meintjes (2003) visade resultaten på vilka psykologiska effekter som uppstår 
i interaktionen mellan människor och sällskapsdjur. Studien undersökte 18 vuxna som hade 
uttalade positiva känslor för hundar. Några av deltagarna hade egna hundar och resten av 
deltagarna fick låna hund under studien. Blodprov och blodtryck togs både på hundarna och 
på deltagarna såväl före som efter interaktionstillfället. En extern kontroll utan närvaro av 
hund utfördes på deltagarna när de under ett annat tillfälle i lugn och ro fick läsa en bok. 
Blodprov och blodtryck togs även denna gång på deltagarna. Resultaten visade att i 
interaktionen mellan deltagarna och hundarna sänktes blodtrycket på både människa och 
hund. Denna studie styrker tidigare resultat att det sänkta blodtrycket hade biokemiska 
orsaker eftersom det fanns skillnader i blodkoncentrationen hos både människa och hund 
under studiens olika moment. Den externa kontrollen med bokläsning utan hund hade samma 
avslappnande effekt på deltagarna som den positiva interaktionen med hund. Interaktionen 
med hund skapade dock en högre koncentration i blodet av ämnen som är kopplad till en 
högre grad av avslappnande effekt. Detta resultat med ökad neurokemisk aktivitet hos 
deltagarna i interaktion mellan människor och djur stödjer också andra tidigare observationer. 
Sällskapsdjur påverkar människan genom minskad oro, framkallar känslor av trygghet samt 
minskar risken för depression och ensamhet. Vidare beskriver Odendaal och Meintjes (2003) 
att hundar lika mycket som människor upplever psykologiska fördelar av interaktionen och att 
sällskapsdjuret hunden i studien ovan kan representera en prototyp för andra sällskapsdjur. 

I Australien gjordes en nationell undersökning (Headey, 1999) beträffande den 
hälsobefrämjande effekt som sällskapsdjur anses ha på människor som tidigare 
forskningsresultat har visat. Undersökningens syfte var att fastställa om det fanns ett tydligt 
positivt samband mellan ägande av ett husdjur och god hälsa. Resultat skulle i så fall 
användas för att kunna gå vidare och föreslå metoder för att sänka de allmänna 
hälsovårdsutgifterna. Undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer med 1011 
deltagare som var 16 år eller äldre. Deltagarna var ett representativt urval för ägare och icke 
ägare av sällskapsdjur. Den preliminära sammanställningen av data indikerade att det inte 
fanns några uppenbara positiva hälsoeffekter av andra sällskapsdjur än hund och katt. Med 
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utgångspunkt från denna upptäckt kom resultatet att delas in i två grupper. De med hund och 
katt betecknades djurägare medan de med annat eller utan djur betecknades som icke 
djurägare. Resultaten visade att sambandet mellan djurägande och hälsa inte var signifikant, 
vilket innebar att vidare forskning inom området behövdes för att säkerhetsställa sambandet 
ytterligare. Icke djurägare rapporterade fler läkarbesök och använde i större utsträckning 
medicin än djurägare. Undersökningen visade också tecken på att ägande av ett sällskapsdjur 
kan förbättra människors nätverk genom att reducera ensamhet, och speciellt hundägarna 
uppfattade sig som mindre ensamma än icke djurägare. Vidare fanns tecken på att ett djurs 
närvaro hade en lugnande effekt när ”saker och ting går på tok”. Om vidare forskning kan 
bekräfta detta samband antydde Headey (1999) att det fanns stora möjligheter att spara på 
offentliga utgifter samt att regeringen borde uppmuntra, speciellt högriskgrupper, som har 
sämre hälsa än övriga befolkningen, att skaffa eller behålla sina sällskapsdjur.  

I en två års longitudinell studie av Wilson Sharrer och Ryan-Wenger (1994) studerades 
ålders- och könsskillnader samt förändringar i stress och bemästringsstrategier hos skolbarn i 
åldern 8-13 år. Resultaten visade bland annat att en av skillnaderna mellan könen i valet av 
bemästringsstrategi var att flickorna i högre utsträckning än pojkarna använde 
bemästringsstrategin att kela med sitt sällskapsdjur eller med sitt gosedjur. Flickorna upplevde 
att denna strategi fungerande bra mot stress. 

I en kvalitativ studie av Rew (2000) undersöktes ensamhet och negativ hälsa hos unga 
personer mellan 16 och 23 år som levde på gatan. Syftet med studien var att låta unga 
hemlösa personer beskriva sina känslor av ensamhet samt identifiera vilka strategier som 
användes för att hantera dessa känslor. Resultatet visade att de unga hemlösa personerna 
upplevde känslor av ensamhet. Mer är en tredjedel av deltagarna diskuterade värdet av att ha 
en hund, vilket var en ny upptäckt relaterat till denna population. Deltagarna beskrev att 
hunden kunde ge ovillkorlig kärlek, hjälpa ägaren till en bättre och hälsosammare livsstil 
genom motion med hunden och att hunden skänkte värme. Att äga en hund visade sig vara en 
bemästringsstrategi för att hantera hemlöshet. Genom att utveckla en hälsosammare livsstil 
tillsammans med hunden kunde det lindra den hemlöshetssituation som annars hade gjort dem 
sårbara för en ohälsosam utveckling av emotionell utmattning.  

Serpell (1996) undersökte i en pilotstudie den möjliga relationen mellan sällskapsdjurs 
beteende och människors nivå av tillgivenhet till sällskapsdjuret. De preliminära resultaten 
visade att det fanns en kausal relation mellan olika beteenden som djuret uppvisade och 
ägarens tillgivenhet och hängivenhet till djuret. Detta framkom tydligast mellan ägarna och 
deras hundar. Att få kunskap om denna relation är viktig eftersom tidigare forskning har visat 
att sannolikheten att överge sitt djur, att sörja sitt avlidna djur eller att uppleva fördelar med 
sällskapet som ett djur ger, är avhängigt graden av tillgivenhet för djuret. 
     Det finns dock studier som inte har funnit hälsofrämjande effekter av sällskapsdjur (i 
Brodie, Biley, & Shewring, 2002) samt att det även finns risker med att använda sällskapsdjur 
i terapisyfte. Det finns flera nackdelar med att använda sällskapsdjur i terapi eller som 
sällskap, exempelvis ökade utgifter, att människor faktiskt ogillar djur, att människor har 
fobier gentemot djur och att kulturella skillnader kan hämma användandet av sällskapsdjur. 
Andra svårigheter som Barba (Brodie et al., 2002) har funnit är också att sällskapsdjuren kan 
uppträda aggressivt gentemot människor, att människor kan utveckla allergier samt att 
sällskapsdjur kan smitta människor med infektioner och sjukdomar. I en översiktsartikel av 
Brodie et al. (2002) påtalades dessa svårigheter ytterligare och mer specifikt vid användning 
av djur i terapisyfte. För att minimera riskerna med att använda sällskapsdjur i terapisyfte var 
råden att varsamt välja både djuret och klienten, följa särskilda riktlinjer i enlighet med 
veterinärers råd samt att öka kunskaperna om riskerna. Avslutningsvis ansågs det viktigt att 
djuren som deltar i någon form av mänsklig terapi, bör bli bra omhändertagna under 
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veterinärers uppsikt, erbjudas bra kost samt kanske få vila sig mellan sessionerna. Slutsatserna 
visade dock att de hälsobefrämjande effekterna vida översteg de potentiella riskerna. 
     I en finsk studie av Koivusilta och Ojanlatva (2006) undersöktes om sällskapsdjur kan ge 
bättre hälsa. Ett representativt stickprov drogs från ”The Finnish Population Register Center” 
och ett stratifierat urval gjordes utifrån ålder inom fyra åldersgrupper. Databasen på 21 101 
arbetande finska medborgare var stor men endast 40% besvarade enkäten. Resultatet visade 
bland annat att ägare till sällskapsdjur rökte mer, men konsumerade mindre alkohol än 
personer som inte ägde sällskapsdjur. Ett högre BMI (Body mass index) var också associerat 
till att äga ett sällskapsdjur samt att den upplevda hälsan kunde relateras snarare till dålig än 
god. Det faktum att inga direkta hälsoeffekter av att äga ett sällskapsdjur kunde fastställas 
ledde författarna till att anta att syftet med att äga ett sällskapsdjur inte är relaterat till hälsa. 
Dock ansåg författarna att andra aspekter av djurägarskapet i form av mental eller emotionell 
upplevelse borde undersökas vidare samt att använda ett kvalitativt angreppssätt för att stödja 
de kvantitativa studier som finns idag. 
 
 
Syfte och frågeställning 
 
Alternativa behandlingsinterventioner söks för personer med stressrelaterad diagnos som kan 
påskynda läkningsprocessen samt stärka dessa människor till att komma tillbaka till 
arbetslivet. Syftet med denna kvalitativa studie var att fånga ett antal personers subjektiva 
upplevelse av att ha ett djur vid sin sida under sjukdomstiden med en stressrelaterad diagnos. 
Förväntningar fanns om att djurägande kan påverka hälsan under sjukdomstiden på ett positivt 
sätt och på sikt kunna utgöra en grund till nya behandlingsinterventioner. Frågeställningarna 
var: (1) Vilket stöd kan djur ge personer med en stressrelaterad diagnos under 
sjukdomstiden?, (2) Vilken betydelse har djur för personer med stressrelaterad diagnos under 
sjukdomstiden?, och (3) Hur kan interaktionen med djur påverka läkningsprocessen? 
 
 

Metod  
 
Deltagare 
 
Deltagarna rekryterades dels genom snöbollsurval via en väninna till författaren och dels 
genom en annons på en webbsida för personer som har ”gått in i väggen”. Strävan var att 
finna deltagare som hade distans till sin sjukdomstid men för att tydliggöra vad detta innebar 
uppställdes två kriterier: Minst ett år måste ha gått sedan personen påbörjade sjukskrivningen 
med en stressrelaterad eller liknande diagnos samt att personen under sjukdomstiden hade ägt 
ett djur. Med djur avsågs sällskapsdjur som hund, katt, fågel, fisk, häst och liknande djur som 
är vanliga i svenska hushåll. 
     De åtta personer som intervjuades var alla kvinnor mellan 30 och 54 år (M = 43,00 år, SD 
= 6.61 år). Kvinnorna hade alla i olika omfattning återgått till arbete. Två var dock under 
intervjutillfället fortfarande sjukskrivna till viss del, men arbetade den övriga tiden. Sex av 
kvinnorna var gifta eller sambo, en var frånskild och den åttonde var ensamstående. Sju av 
åtta kvinnor hade barn och de flesta barnen var i tonåren. En beskrivning av deltagarna som 
grupp visade att de alla hade arbetat främst inom människovårdande eller ”mjuka” yrken, tagit 
stort ansvar och hade svårt för att säga ”nej” till ytterligare ansvar och arbete.  
     Alla kvinnor hade på något sätt fått professionell hjälp efter att sjukdomen brutit ut, 
exempelvis genom företagshälsovården. Samtliga intervjupersoner rapporterade att den typ av 
hjälp som professionella erbjöd hade varit en stor hjälp på vägen mot ett tillfrisknande. Alla 



 7 

kvinnorna fick en stressrelaterad diagnos, var av flera beskrev att de fick en diagnos liknande 
beskrivningen socialstyrelsen sammanställde för utmattningssyndrom. Kvinnorna 
rapporterade vidare att de fortfarande inte upplevde sig helt återställda. De beskrev symtom 
som stresskänslig, viktuppgång, svårt att bromsa om stressen blir för stor, tidvis 
koncentrationssvårigheter och synbortfall. Några av deltagarna berättade även att de numera 
kan uppmärksamma andra personer i sin närhet som stressar och kan vara i farozonen till att 
bli ”utbrända”. 
 
 
Material 
 
Halvstrukturerade intervjuer användes utifrån en intervjuguide i fem delar (se appendix). Den 
första delen avhandlade deltagarnas bakgrund som ålder, familjesituation och yrke. Andra 
delen berörde djurens betydelse för deltagarna. Då ordet betydelse var ett svårt ord att både 
beskriva som att besvara, utgjorde Nationalencyklopedins (2007) förklaring ”betydelse hos 
elementen i ett system är de relationer de har till företeelser utanför systemet” (Ur 
Nationalencyklopedin, 2007), en grund till att forma intervjuguidens frågor för att på så vis 
kunna få svar på forskningsfrågan.  Frågorna var ställda utifrån deltagarnas upplevda relation 
till sitt sällskapsdjur. Tredje delen tog upp vilket eventuellt stöd djuren gett sin ägare under 
sjukdomstiden samt stöd från omgivningen i största allmänhet. Fjärde delen tog upp hur 
deltagarna såg på stress idag samt hur de nu upplever sin hälsa. Den sista delen berörde om 
djuren upplevdes ha en läkande effekt och i så fall på vilket sätt. Frågor om negativa effekter  
av djurägarskapet under sjukdomstiden ställdes för att få en mer nyanserad bild och för att på 
så vis även motverka validitetshot. 
 
 
Procedur 
 
Intervjudeltagarna kontaktades först via e-post med missivbrevet. Detta innehöll bland annat 
de forskningsetiska principer som Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1999) 
har sammanställt, syftet med studien samt upplysningarna om att intervjun skulle bandas för 
att underlätta analysen för att senare raderas. Därefter kontaktades personerna per telefon och 
tillfrågades om de ville delta samt att de återigen blev informerade om forskningskraven som 
fanns med i missivbrevet. Inget bortfall kunde noteras då alla som hade kontaktats via telefon 
ville delta. Tid och plats bestämdes för intervjuerna. Sju av intervjuerna genomfördes i 
deltagarnas hem och den åttonde på intervjupersonens arbetsplats. Innan intervjun startade 
presenterade författaren sig själv mera utförligt än vad missivbrevet beskrev. Intervjuerna tog 
i snitt cirka 35 minuter. Efter intervjun stannade författaren kvar en stund för att i största 
allmänhet samtalade om hur intervjun hade upplevts. Ingen av deltagarna rapporterade någon 
negativt känsla utan samtliga hade upplevt att det var intressant att samtala om djurens 
betydelse under sjukdomstiden. Författaren erbjöd samtliga personer att få ta del av uppsatsen 
när denna var klar, vilket samtliga var mycket intresserade av att få göra.  
 
 
Databearbetning 
 
Valet av analysmetod föll på induktiv analys som innebär att tolkningen sker från data till 
teoretiska begrepp. Utgångspunkten var att använda en hermeneutisk/fenomenologisk ansats 
med meningskoncentrering som redskap. Den hermeneutiska tolkningen kan bidra med att 
finna gångbara och allmänna insikter om en texts mening. Genom att tolka materialet från 
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delarna till helheten och sedan tillbaka till delarna, skapas en tolknings process som kallas den 
hermeneutiska cirkeln. Den fenomenologiska analysen kommer ursprungligen från filosofin 
och grundades ursprungligen av Husserl vid förra sekelskiftet. Analysen ur ett ickefilosofiskt 
perspektiv beskrivs som att fånga ett fenomens väsen genom att överstiga det som framträder 
och ta fram det som är dolt eller göra det osynliga iakttagbart (Kvale 1997).  
     Intervjuerna spelades in med hjälp av en mp3-spelare och transkriberades ordagrant till åtta 
olika Word-dokument. Därefter meningskoncentrerades alla svar från intervjuerna under 
respektive fråga från intervjuguiden för att få ett mer övergripligt material att arbeta med. 
Vidare samlades de meningskoncentrerade enheterna under varje intervjuperson. Detta 
tillvägagångssätt syftade till att finna nya mönster och upptäckter i en och samma intervju. De 
teman som framkom på detta stadium var djurintresse, ovillkorligt stöd av djur, djur som 
avledare av stress, förändrad attityd till djur efter sjukdom, socialt stöd, professionellt stöd 
och insikter om stress. De tre forskningsfrågor som författaren från början ställde användes nu 
som ett underlag till att försöka finna gemensamma teman. När denna process var klar 
testades det sammanlagda materialet med de åtta hela utskrivna intervjuerna för att se om det 
fanns en samstämmighet. Det preliminära resultatet som framkom kunde nu samlas under tre 
huvudteman som var a) intuitivt agerande, b) relationens djup och c) lärdom. Därefter 
undersöktes om dessa tre huvudteman kunde förklara och sammanfattas under de första 
meningstemana. En genomläsning av samtliga intervjuer gjordes återigen för att kontrollera 
om dessa tre huvudteman återkom i samtliga intervjuer. Den centrala essensen av ämnet 
djurkontakt under sjukdomstiden, huvudteman och väsensskådandet kunde nu formuleras som 
en känsla av kongenialitet. Begreppet har synonymer som samhörighet, inre 
överensstämmelse och ett andligt släktskap. Enligt Nationalencyklopedin (2007) nyttjas ordet 
kongenialitet mest i användning av konstnärliga produkter. Vid en jämförelse av olika 
synonymordlistor valdes ordet kongenialitet eftersom det bäst kunde beskriva och fånga 
ämnet utifrån studiens tre huvudteman.  
 

Resultat 
 
 
I det följande kommer kongenialitet och de tre huvudtemana intuitivt agerande, relationens 
djup och lärdom att förklaras mer ingående samt skildras med hjälp av valda citat från 
deltagarna (dessa har modifierats, dels för att få en mer läsvänlig layout och dels för att 
skydda intervjudeltagarnas identitet). 
     Betydelsen av djurkontakt under sjukdomstiden kan beskrivas som att djur kan ge stöd 
genom en intuitiv närhet till dess ägare under tider av dåligt välbefinnande. Deltagarna 
syftade främst på sina hundar och katter. Denna närhet beskrivs som att djuret finns vid 
ägarens sida och vill inte lämna ägaren ensam när denna mår dåligt. Dock förutsätts en 
djupare relation till djuret för att detta stöd skall kunna upplevas som positivt. Den 
förutsättningslösa beskrivningen har genom en reduktion formulerats som kongenialitet. 
Deltagarna beskrev med olika ord en djupare relation med ett eller flera djur. Alla djur med en 
djupare betydelse för sin ägare var djur som levde inomhus, det vill säga katt och hund. Dessa 
djur behövde inte nödvändigtvis ha funnits just under sjukdomstidens akuta fas. Denna 
djupare relation beskrivs bland annat som en tyst kommunikation, där djuret/djuren med ett 
intuitivt agerande kan påverka dess ägare. Relationen påminner om en unik vänskap som man 
har till en annan människa. Vänskapen mellan människor handlar oftast om en djupare 
kontakt med ett fåtal människor som på olika sätt är mer betydelsefulla än andra människor. 
Dessa vänner kan upptäcka nyanser i sinnesstämningen hos sin vän och kanske avvärja dåligt 
välbefinnande genom närmare kontakt och samtal. Djuren, som deltagarna berättade om under 
sjukdomstiden, hade på olika vis försökt stötta sin ägare, vilket ibland lyckades och ibland 
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inte. I det fall där deltagarna inte upplevde ett stöd från djur under den akuta sjukdomstiden 
fanns ej heller en djupare kontakt med något djur som fick vara inomhus. Därav fann 
författaren att detta undersökta ämne skulle kunna formuleras som kongenialitet.  
     Deltagarnas beskrivning av ägandeskapet av ett djur är ett påtaget ansvar, då ett intresse 
för djur eller att inte kunna vara utan djur, har drivit dem till att skaffa djur. Att djuret/djuren 
skänker trygghet, sällskap och ger en meningsfull tillvaro var några av argumenten för att äga 
djur. Under sjukdomstiden fanns djurets/djurens behov kvar som fortfarande skulle 
tillfredställas, som exempelvis utfodring och rastning. Men upplevelsen av ”dra täcket över 
huvudet” under den första sjukdomstiden var många gånger så starkt att djurägarskapet 
upplevdes som svårt och jobbigt, rapporterades av flera intervjupersoner.  
 

IP2: … vissa dagar så ville jag bara liksom dra täcket över huvudet och inte finnas men 
det kunde jag inte. Det var ju positivt men just då kändes det jobbigt för att det var ju ett 
krav på att nu måste jag även ut så att inte hunden kissar inne. 
 
IP4: … men det var vissa dagar när man mådde sämre än annars som det ibland kunde 
kännas jobbigt. Ja, ibland var det bara jobbigt att stiga upp och man skulle vara 
människa. 
 

Djurets/djurens behov beskrevs många gånger som ett plötsligt ”tvång”. Detta kunde antingen 
leda till att ägaren inte hade något annat val än att tillfredställa djurets/djurens behov eller att 
ägaren föll i apati och helt enkelt inte orkade med att tillfredställa djurets/djurens behov så att 
någon annan i omgivningen fick ta över. Att inte orka med och bara falla ner i apati beskrevs 
av några av deltagarna och speciellt i den akuta fasen. 
 

IP2: … jag var tvungen att koppelträna den lille valpen och var tvungen att gå ut. Och när 
jag hade kommit ut så märkte jag att fåglarna kvittrade, att gräset var grönt och att där 
hade det kommit en blomma… så jag rörde på mig, kom igång, kom ut och såg något 
annat än bara fyra väggar… 
 
IP3: För någonstans, långt inom mig visste jag att djuren inte klarade sig utan mig. Jag 
kan bara inte lägga mig på soffan och bli liggandes där i 14 dagar…  
 
IP4: Den ena hunden var ju redan gammal då och kom han ut på promenad på morgonen 
så klarade han sig till kvällen men den nya hunden gjorde inte det. Jag fick gå ut 
varannan timma och jag hade något annat att fokusera på än bara mig själv. Jag fick 
liksom skärpa mig lite för att hon behövde mig.  
 
IP5: … jag hade svårt att komma upp och komma ut och hitta mening med saker och 
ting. Så jag skaffade henne för att komma upp och komma ut och göra vissa saker för att 
en hund behöver rutiner och det var det jag behövde också.  
 
IP5: Jag kunde inte gå ut, jag kunde inte ens gå utanför ytterdörren men hunden tvingade 
mig. Sen var det här med att jag inte tyckte att det är trevligt att ha en hund kissandes 
inomhus. Jag vande mig till slut att gå ut. Ja, hunden var väldigt pockande, hon kunde 
hitta på såna saker att man var tvungen till att vara på alerten hela tiden.  
 
IP5: Jag var rätt dålig i den akuta fasen att jag inte kunde ta ansvar för hundarna… men 
jag hade en katt som kom direkt när jag hade ångest och lade sig runt nacken på mig och 
började kurra… så blev jag lugnare och lugnare och till slut så räckte det att katten kom 
och lade sig i knäet.  
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IP6: Det kändes bra att ha ett djur nära under sjukdomstiden men det här tvånget, när man 
kände att man inte orkade gå ut, man ville inte men man var tvungen. Det tvånget tror jag 
också gör att man inte fastnar i det som man har drabbats av utan man kommer ur det på 
något sätt. Att man måste gå ut med hunden och att man måste ut och träffa människor.  
 
IP7: Jag var själv orolig för att jag inte skulle kunna ge henne det som jag brukade ge 
henne… Och det kanske var så att jag inte gjorde det, därför krävde kanske hunden mer 
uppmärksamhet… för hon kände ju naturligtvis…  
 
IP8: … jag var ju heltidssjukskriven fortfarande när vi skaffade första hunden och det är 
ju svårt att ha en valp när man inte riktigt kan förutse hur man kommer att må nästa 
dag… just det här att man blir uppbunden och måste tänka på deras behov… 

 
Många av intervjupersoner rapporterade dock att det påtagna ansvaret visade sig vara bra i 
efterhand och speciellt vad gäller att komma ut i naturen och få fokusera på något annat än sitt 
dåliga välbefinnande. 
     Ett intuitivt agerande framkom då deltagarna beskrev att djuret/djuren via sitt bemötande 
av sin ägare varit mera närgångna och observanta. Upplevelsen har varit att djuret/djuren har 
känt på sig att något är fel med ägaren eller att matte inte mår bra. Djuret/djuren har betett sig 
annorlunda i jämförelse med tidigare genom att exempelvis cirkulerat kring sin ägare eller att 
”puffa” med nosen som stöd och tröst. Flera intervjupersoner beskriver att deras djur har 
agerat aktivt för att de inte skulle fastna i det dåliga tillståndet. Djuret/djuren har pockat på 
uppmärksamheten och på så sätt försökt få upp sin matte ur exempelvis soffan. 
 

IP1: När jag var inne så drogs hundarna till mig av någon konstig anledning. Det var 
nästan precis som om de förstod att jag behövde dem på något sätt men jag hade inget 
behov av dem då. Men hade de varit för nära så hade jag nog tyckt att det var för 
jobbigt… påträngande.  
 
IP2: En av hundarna var mer känslig för min sinnesstämning, för att när jag var ledsen så 
kunde hon komma och puffa. Hon läste väl av mig eller kände kanske på doften…    
 
IP3: … fastän det inte var en människa som kunde se på mig att jag mådde dåligt så kom 
de här två hundarna och gav mig närhet… till och med andra människor såg att de hade 
ett väldigt märkligt beteende. Att de gick in så hårt på att få mig ifrån soffan… Det var 
som om de ville få igång mig att inte sitta i soffan och tycka synd om mig själv. 
 
IP4: … den ena hunden var rätt så gåpåig när jag kom hem, annars brukar hon vara 
jätteglad att jag kommer hem, men hon gick bara runt mig… för hon betedde sig inte alls 
som hon brukar utan hon kände väl på sig att det var värre än vanligt. 
 
IP5: Det var ett tillbakaslag för cirka tre år sedan som jag låg, gick upp och åt och gick på 
toa men sen gjorde jag inte mycket mer. Då blev hunden så trött på mig att hon slet ner 
allting som var i sängväg vid min sida, kuddar täcken, ja allting. Jag följde efter henne 
och då lade hon sig demonstrativt på sängkläderna som för att säga att nu är det nog. Sen 
gick hon och hämtade sitt koppel och då vaknade jag till. Säger hon till så är det nog 
droppen. … först blev jag förbannad men sen så tyckte jag ändå att det såg rätt spännande 
ut det hon gjorde och tänkte att, så klok hon var egentligen… så då gick hon och jag på 
en lång runda…  
 
IP5: Hunden skyddade mig. När jag inte själv hade ork att säga ifrån så gjorde hunden 
det. Som när det kom en massa människor hem till mig men han körde bokstavligt talat ut 
dem igen då han kände att jag inte var redo. 
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IP6: När jag var som sjukast så vilade jag väldigt mycket och han låg alltid vid sidan om 
mig i sängen. Hela tiden. Han följde mig hela tiden. Han förstod ju inte riktigt varför jag 
var hemma så mycket. Varför jag var ledsen ofta och så. För han skulle trösta mig. Så han 
följde mig och det gör han än idag. Om jag lägger mig mitt på dagen och vilar så kommer 
han och lägger sig vid sidan. Och det skall vara tätt, tätt, tätt… Men jag tror att han ändå 
förstod… 
 
IP7: Ja, hunden blev mer närgången. Hon var ju så observant på hur jag mådde och kände 
hon att jag inte mådde bra så kom hon ju direkt. … och pockade. … hon om någon kände 
eller visste hur jag mådde.  
 
IP8: … jag har ju fortfarande dagar då jag inte orkar så mycket och jag har ont i huvudet 
och sådär och då upplever jag att han känner av eller märker och ändrar sitt beteende 
genom att vara snällare och lugnare.  
 
IP8: Ja, hunden märkte att jag inte mådde bra. Och det var likadant när jag hade migrän 
som jag hade ganska mycket förut, då kom han och buffade och ville ligga i knäet och 
slicka på händerna och sådär…  
 

En avgörande faktor handlar om relationens djup vilket kan tolkas som en förutsättning att 
djuret/djuren skall kunna påverka sin ägare. Denna djupare relation beskrivs som att 
djuret/djuren ”håller koll” på sin ägare som en följeslagare och att det finns en ”tyst” 
kommunikation som bygger på ömsesidig respekt. Andra beskrivningar gällde också att 
ägaren kände sig oersättlig för djuret/djuren och att skuld kan uppstå om inte ägaren finns till 
hands för djuret/djuren. Tidsaspekten togs också upp gällande umgänget med djuret/djuren. 
Sjukdomstiden medförde att ägaren höll sig mer hemma och det möjliggjorde utökad tid med 
djuret/djuren, vilket kan ha påverkat möjligheten att fördjupa relationen.  
 

IP1: Man känner sig lite priviligerad, att hunden söker sig till mig… Jag har haft en hund 
som betydde otroligt mycket för mig när jag var mellan arton och tjugoåtta år. Vi hade en 
kommunikation där jag aldrig behövde säga någonting utan vi visste var vi hade varandra 
ändå. Jag har ju haft andra hundar efter det men det är först nu med den här hunden… 
som jag upplever relationen igen…  
 
IP2: Det märks i förhållandet till den övriga familjen. De andra hundarna är ju mer allas 
hundar. Men hon är väldigt beroende av mig och håller koll på var jag är.  
 
IP3: Två specifika djur har tagit en större plats i mig än vad de andra har gjort. … vi hade 
en speciell relation redan från början. Den ena hade jag handmatat sedan den var 14 dagar 
gammal…  
 
IP4: … hade jag en sån där dag då det bara blev soffsittandes och inte kom mycket 
längre, så låg alltid den yngre hunden vid mina fötter, hon vek aldrig från min sida.  
 
IP6: Det känns ibland som att man betyder mer för hunden nu än tidigare… eftersom jag 
själv var hemma mycket mer…  
 
IP7: Man blir uppbunden, inte så mycket fysiskt utan i själ och hjärta. Med en tidigare 
hund så blev jag viktigare och viktigare och hon valde bort fler och fler människor och 
tillsist så var det bara jag. Det gick ju inte med någon annan och det blev ju jätte jobbigt.  
 
IP7: … samtidigt som man är så skör så är man så öppen i sitt sinne under 
sjukdomstiden… känsligheten är så otroligt hög, så djur kan med en enda blick påverka 
en. … hon märkte ju min känslighet och därför blev hon så otroligt nära mig, hon kände 
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att hon var viktigt. Jag tror att hon märkte att hon var tvungen att vara stark för min skull. 
Om man mår bra själv så behöver ju inte hunden inta den rollen.  
 
IP8: Han bekräftar ju mig… Hunden uppmärksammar och känner hur jag mår.  

 
Flera intervjupersoner rapporterar att synen på och betydelsen av ett djur har ändrats i och 
med sjukdomstiden. Denna upptäckta lärdom kan beskrivas som att deltagarna har tagit 
erfarenhet av djurkontakten under sjukdomstiden. En lärdom har varit att försöka leva i nuet 
och inte oroa sig för kommande händelser eftersom djur lever i nuet vilket en person som har 
insjuknat i en stressrelaterad diagnos har svårt för. Lärdomen kan också förklaras som att en 
balans har infunnit sig. I kontakten med djuret som tidigare hade varit ett beroende och en 
bidragande orsak till sjukdom kunde nu intervjupersonen genom att finna en balans i 
kontakten bidrog detta till ett tillfrisknande. En annan lärdom som flera intervjupersoner 
rapporterade var att de efter sjukdomstiden värderade djurkontakten högre, då kontakten med 
djur hade varit en bidragande faktor för att tillfriskna. Betydelsen av kontakten beskrivs som 
”en icke dömande varelse vid sin sida som vakade över sin ägare och var en ventil till 
friskhet”. Den ändrade synen på djuret hade bidragit till en mer ödmjuk syn på relationen med 
tyngdpunkt på djuret som en personlighet och inte bara ett domesticerat djur.  
 

IP1: Jag kunde inte hitta någon balans till det som var lagom. Hästarna krävde så mycket 
jobb att det blev för mycket. Jag var tvungen att omvärdera. Nu är hästarna inte lika 
viktiga men jag kan inte vara utan djuren helt. … så det är den ena ytterligheten av 
relationen med djur… man får inte bli så beroende så att man blir sjuk. 

 
IP2: Jag tror att andra som inte har en så nära relation till djur som min man och jag har, 
tack vare att vi varit sjuka bägge, har en annorlunda syn. Dom ser det nog som vi gjorde 
innan. Mer en sak liksom… en pryl. Någonting som bara tillhör. Jag tror dom inte ser 
såna personligheter som vi ser. Fast det är samma ras dessa två store, så är de väldigt, 
väldigt olika. Och det tror jag inte vi hade upptäckt ifall vi inte hade haft de så nära. 
 
IP3: Nackdelen var när jag var mitt i det dåliga måendet så tyckte jag att hundarna var 
fruktansvärt jobbiga och dryga för att jag såg inte direkt där och då vad de egentligen höll 
på med. Men det kan jag se idag, när jag tittar tillbaka på den tiden. Idag kan jag ta 
hundarna och köra iväg med dem och bara koppla av. Det är bara dom i fokus, därför att 
de inte är stressade… utan inger ett sådant lugn.   
 
IP4: Djuren har en högre prioritet idag. Jag kan istället för att vara inne och städa, mycket 
väl ta hundarna och gå ut i skogen, för att det ger mig så otroligt mycket att vara 
tillsammans med dem… min relation har blivit mer naturlig… man får andra värderingar.  
 
IP5: Det är stressen som har gjort mig sjuk och ett djur kan få en att koppla av. Om du 
går ut med ett djur i skogen. Då finns det inte tid och rum utan du är bara där. Du är här 
och nu. Och det är någonting som man kan ha svårt med när man kommer i sjukdomen.  
 
IP5: Relationen till mina djur har ändrats, jag är mycket ödmjukare och mer förstående 
gentemot djur… … jag framställer nog en hund med mer personlighet idag än vad jag 
gjorde innan sjukdomen.  
 
IP6: … han gör såna saker som en människa inte kan. Som att han ställer inga krav. Han 
bara ger. Han ställer inga motkrav. … och hunden var ju min ventil, att jag har kommit 
ut, bara för mig själv med mina egna tankar…  
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IP7: Ja, jag förstår mera vikten av djur i mitt liv, alltså dom är mer viktiga i mitt liv än 
tidigare. Men det beror mer kanske på mig själv, att jag är mer ödmjuk i dag än vad jag 
var tidigare. När jag mådde som sämst så orkade jag inte med någon annan än min hund. 
… i den här tomheten och overklighetskänslan… hade inte hon funnits där då så hade jag 
snöat in rejält. 
 
IP8: Eftersom jag skaffade hund en bit in i sjukskrivningen blev det en väldigt skjuts 
framåt… att få den här närheten med ett djur igen… Jag tycker att jag kan lära mig 
mycket i kontakten med djur. Om hundarna skall följa med på resa, vilket de gör ofta, far 
de runt och har ingen aning om vi skall gå runt kvarteret eller om vi skall resa en längre 
bit. Själv oroar jag mig alltid i förväg men kan lära mig av hundarnas obekymrade sätt att 
inte vara så orolig. 

 
En annan upptäckt som kommer i kölvattnet av att äga just en hund under en sjukdomstid är 
att den kan bidra med både motion och att få komma ut i naturen. Flera intervjupersoner 
uppger att det har upplevts som positivt i efterhand att få komma ut i naturen och använder 
det som en typ av bemästringsstrategi gentemot stressfyllda situationer idag. En annan del 
som också har beskrivits av att äga en hund är att man måste gå ut med den och på så vis 
träffar andra människor och hamnar så att säga i en social kontext. Hunden kan då vara en 
avledare med tanke på att samtalet kan kretsa kring hunden och inte på hur man mår själv. 
     Huvudteman intuitivt agerande, relationens djup och lärdom kan således bygga upp 
kongenialitet, därför att dessa teman på olika sätt pekar mot att relationen med vissa djur 
under en sjukdomstid kan utvecklas till en samhörighet, inre överensstämmelse och ett andligt 
släktskap, vilket skulle kunna formuleras som en förutsättningslös beskrivning av det 
undersökta ämnet djurkontakt under sjukdomstid. Dock tyder resultatet på att det gäller i 
högre grad djur som vistas inomhus hos sin ägare som hund och katt än större djur som vistas 
exempelvis i en hage. 
     En uppfattning som författaren har fångat hos några av deltagarna var viljan att inte 
förmänskliga sina djur. Dock beskrev flera deltagare att de uppfattade sina djur så olika och 
unika, fast de ibland var av samma ras. Forskningsfrågorna är på så vis länkade till varandra 
med tanke på inställningen till djur samt hur relationens utformning påverkar svaren. 
     Något annat som framkom under databearbetningen var att när väl friskprocessen tog fart 
upplevdes en känsla av kontroll över sin egen livssituation. Kvinnorna beskrev att de bland 
annat kunde säga ”nej” i större omfattning och att de kunde planera och strukturera sin vardag 
genom att tänka om. Kontrollen över sin livssituation kunde beskrivas som att ta sig tid att ta 
hundarna ut på en skogspromenad istället för att göra hushållsarbete, därför att det kändes bra 
och välbefinnandet förbättrades av att komma ut i naturen.  
 
 

Diskussion 
 
Som grupp stämmer kvinnorna i studien väl överens på den grupp med mycket 
människokontakt (t ex vård, omsorg och skola) och som är väldigt ambitiösa i sitt arbete, som 
Socialstyrelsen (2003) beskriver var vanligt förekommande hos personer med 
utmattningssyndrom. Vidare beskrivs det att återhämtning med bakslag varierar kraftig samt 
att en stresskänslighet och sämre kapacitet under flera år framåt kvarstår.  
     Studien undersökte personers subjektiva upplevelse av djurkontakt under sjukdomstiden 
som baserades på en stressrelaterad diagnos. Då studien utfördes med ett kvalitativt 
angreppssätt för att fånga just den subjektiva upplevelsen, stärktes reliabiliteten eftersom den 
halvstrukturerade intervjun gav möjlighet till uppföljningsfrågor, både från intervjupersonen 
och från författaren vilket inte en kvantitativ enkätundersökning hade möjlighet att göra. Om 



 14 

intervjupersonen inte förstod frågan fanns möjlighet till förklaringar och samtidigt kunde 
författaren ställa frågor som handlade om att tydliggöra vad intervjupersonen hade sagt som 
exempelvis ”tolkar jag dig rätt när du säger att…?” De forskningsfrågor som ställdes i studien 
var: a) vilket stöd djur kan ge, b) vilken betydelse ett djur har samt c) hur kontakten med ett 
djur kan påverka läkningsprocessen. Resultatet från denna studie visar att djur kan skänka sin 
ägare trygghet och psykologiska fördelar, något som även tidigare studier har visat (Allen et 
al., 1991; Hines, 2003; Odendaal & Meintjes, 2003; Siegel, 1990). Resultatet visade dock att 
det i första hand var djur som katt och hund som deltagarna beskrev kunde bidra till 
psykologiska fördelar, vilket även Headeys (1999) preliminära sammanställningen av data 
indikerade. Man kan spekulera i varför andra djur inte rapporterades kunna bidra på samma 
sätt. En fundering författaren hade var att hund och katt vanligtvis får vara inomhus hos sin 
ägare och oftast i sängen eller i soffan där människor spenderar mycket tid och på så sätt 
deltar i ett mer ”mänskligt liv”.  

Essensen av det undersökta ämnet djurkontakt under sjukdomstiden har formulerats som 
kongenialitet med huvudteman som intuitivt agerande, relationens djup och lärdom. Dessa 
teman bidrar till att besvara samtliga forskningsfrågor men på olika sätt. Det som framkom i 
studien var att stödet, som ett djur kan skänka sin ägare i tider av sjukdom, är avhängigt 
relationens djup. Även betydelsen som ett djur har samt hur interaktionen påverkar 
läkningsprocessen är avhängigt relationens djup. Detta är i enlighet med vad Serpell (1996) 
rapporterade i sin studie: Att kunna uppleva fördelar med sällskapet som ett djur ger är 
avhängigt graden av tillgivenhet till djuret. Dock kan detta ses som ett validitetshot, eftersom 
ett av metodproblemen enligt Norling (2002) är att den hälsobefrämjande effekten många 
redogör för är sammankopplad med personens inställning till djuret. För att komma förbi detta 
metodproblem försökte författaren fånga deltagarnas subjektiva inställning till sina djur, både 
före, under och efter insjuknandet.  

Deltagarna rapporterade att anledningen till att de hade skaffat djur var på grund av ett 
djurintresse och att inte vilja vara utan djur. Argumenten för att äga ett djur var bland annat att 
djuren skänker trygghet, sällskap och ger en meningsfull tillvaro. Vidare beskrev flera 
intervjupersoner att de hade ändrat sin inställning till djur efter insjuknandet. Några beskrev 
att de värderar djurkontakten högre idag, då kontakten med djur hade varit en bidragande 
faktor mot ett tillfrisknande. Relationen med vissa djur under en sjukdomstid kan utvecklas 
till väsenskildringen kongenialitet, vilket förklarades som en samhörighet, inre 
överensstämmelse och ett andligt släktskap. Denna relation liknar en unik vänskap som man 
har till en annan människa.  
     Första forskningsfrågan löd: Vilket stöd kan djur ge personer med en stressrelaterad 
diagnos under sjukdomstiden? Deltagarna beskrev att stöd som djur kan ge under deras 
sjukdomstid handlar i stor utsträckning om att djur skänker en trygghet till sin ägare. Vidare 
rapporterade flera intervjupersoner att djur även ger närhet och ett ovillkorligt stöd som visar 
sig i att djur följer sin ägare och ”håller koll” på ägaren och hur den mår. Stödet beskrevs 
också som att djurets behov (t ex rastning) kan ”störa” det dåliga välbefinnandet genom att 
aktivera sin ägare och få ägaren på andra tankar samt att ägaren blir tvingad att komma ut i 
naturen. Det insiktsfulla agerande som ett djur kan bidra med genom att ”pocka” på sin ägare, 
kom i efterhand att ses som en bidragande faktor och stöd mot ett tillfrisknande för flera av 
deltagarna. Det man kan tolka av det som deltagarna beskrev var att djur kan både ha en 
buffrande effekt och vara en bemästringsstrategi gentemot stressfyllda situationer. Ett 
exempel på en buffrande effekt är att ta en promenad med sin hund då det känns bra oavsett 
om disken är diskad eller tvätten är tvättad. Promenaden med hunden kan tolkas som att det 
handlar om att personen sätter sin egen önskan först som ”jag är viktig, vad jag gillar är 
viktigt” och på så vis ”tankar” energi inför resten av dagen. Dock kan man undra om just 
hundens sällskap är betydelsefull utan att det är promenaden i säg som ger en buffrande 
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effekt. Ett exempel på en bemästringsstrategi var att ta med hunden i bilen om man visste med 
sig att man skulle köra i stadstrafik, vilket ofta kan vara stressfyllt. Denna bemästringsstrategi 
överensstämmer med resultaten från studien av Allen et al. (1991) som kom fram till att 
hundarnas närvaro hade en mer avslappnande effekt i stressfyllda situationer jämfört med att 
bara ha en nära vän närvarande eller på egen hand. 
     Den andra forskningsfrågan löd: Vilken betydelse har djur för personer med 
stressrelaterad diagnos under sjukdomstiden? Exempel på betydelsefråga var: Hur var din 
relation till ditt/dina djur innan du blev sjuk? och Ändrades relationen med tiden? Beskriv 
gärna! Flera av deltagarna rapporterade att synen på och betydelsen av ett djur har ändrats i 
och med sjukdomstiden. De beskriver att de värderar djurkontakten högre idag eftersom den 
har utgjort en positiv upplevelse under sjukdomstiden och en bidragande faktor till ett 
tillfrisknande. Kontakten som hade betydelse beskrevs som en icke dömande varelse vid sin 
sida som vakade över sin ägare och var en ventil till friskhet. Den ändrade synen på djur hade 
bidragit till en mer ödmjuk syn på relationen till djur och med tyngdpunkt på djuret som en 
personlighet och inte bara ett domesticerat djur. Dock svarade en intervjuperson att 
djurkontaktens betydelse hade ändrats till det negativa. Djuren tog för mycket tid och utgjorde 
på det viset en negativ stress. Djuren som intervjupersonen syftade på var i första hand hästar. 
Genom att finna en balans till djurkontakten var detta en faktor till tillfrisknande. De andra 
deltagarna hade endast rapporterat djur som hund och katt vad gäller den positiva relationen. 
Tolkningen av det ovan sagda kan vara att andra djur än hund och katt kan bidra till negativa 
effekter då dessa inte upplevs ha lika stor hälsobefrämjande effekt utan består mer av 
påfrestningar och göromål. Den andra tolkningen som författaren tog upp i början av 
diskussionen, var att just djur som hund och katt oftast får vara inomhus med människan och 
på så vis deltar mer i det ”mänskliga livet”. Betydelsen av ett djur, som hund och katt, under 
en sjukdomstid skulle således kunna formuleras som en ändrad lärdom till att djur kan ha en 
hälsobefrämjande effekt eller helande kraft vilket gör att synen på relationen till djur blir mera 
personlig och ödmjuk.  
     Den tredje och sista forskningsfrågan löd: Hur kan interaktionen med djur påverka 
läkningsprocessen? Det intuitiva agerande som författaren har formulerat som ett av flera 
huvudteman, bottnar i deltagarnas beskrivning av att deras djur hade varit mer närgångna och 
observanta på sin ägare under sjukdomstiden, vilket kan ha påverkat läkningsprocessen. Flera 
intervjupersoner beskrev att deras djur hade agerat aktivt för att de inte skall fastna i det 
dåliga välbefinnandet. Djuret/djuren har pockat på uppmärksamheten och på så sätt försökt få 
upp sin matte ur exempelvis soffan. Tolkningen av att detta kan vara att deltagarna blev 
bekräftade av sina djur. Genom att en stressrelaterad sjukdom oftast inte syns på utsidan, samt 
att människor i allmänhet inte vill visa att de mår dåligt på grund av fördomar om psykisk 
sjukdom, är det svårt att få bekräftelse av andra människor om man mår dåligt, samtidigt som 
det borde vara acceptabelt att få må dåligt. Djur har inga förutfattade meningar, utan bemöter 
människor med lojalitet, vilket kan ses som stödjande och att betydelsen av djurets relation 
ökar vilket därmed kan påverka läkningsprocessen positivt. Studien av Wolf et al. (2007) som 
rapporterade om att djur kan ha en personlighet sammanfaller väl med vad deltagarna 
beskriver om deras olika och unika djur. Detta skulle också kunna förklara varför en 
människa kan uppleva en speciell eller mer stödjande relation med just ett djur och inte de 
övriga djuren som finns i hemmet. Vidare verkar detta också sammanfalla med de 
metodologiska svårigheter inom forskningen som handlade om att den positiva hälsoeffekten 
är avhängt på vilken inställning en människa har till sitt djur. 
     Något annat som framkom av dataanalysen utifrån tolkningen av läkningsprocessen var att 
djurets behov, som stundom kunde upplevas som en kravfylld uppgift (t ex rastning), kom att 
ses som en viktig faktor till att tillfriskna. Genom att var tvungen att lämna sitt hem kom 
deltagarna ut i skog och mark och fick så att säga en paus från sitt dåliga välbefinnande. Detta 
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beskrevs också som en slags bemästringsstrategi av flera intervjupersoner idag. Promenaderna 
tas inte bara när djuret behöver det, utan när deltagarna själva behöver det. Istället för att 
utföra hushållsuppgifter eller annat arbete, som tidigare var en bidragande stressfaktor, kan 
den valda promenaden tolkas som att personen upplever kontroll över sin livssituation. Detta 
stämmer väl in på beskrivningen av Söderlund (2004), att negativ stress kan uppstå om 
personer upplever att de inte kan påverka sin livssituation och inte har någon möjlighet till att 
återhämta sig.  
     Fanns det något som upplevdes som negativt i kontakten med djur under sjukdomstiden? 
Det som flera intervjupersoner tog upp, var att det upplevdes svårt och jobbigt under den 
akuta fasen att ta hand om djur. Dock upplevdes det som positivt i efterhand eftersom den 
aktivitet som ett djur bidrar med (t ex rastning) kan aktivera sin ägare. Det är svårt att på 
förhand avgöra hur ett sjukdomsförlopp med en stressrelaterad diagnos kommer att te sig. Hur 
lång kommer den akuta fasen som associeras med mycket sömn att vara? Om denna tid blir 
alltför lång och svår rekommenderas att andra i den sjukes omgivning tar sig an djur/djuren, 
då djur kan komma att misskötas om de få vara kvar hos en person som inte ens klarar att ta 
hand om sig själv. Andra negativa effekter som framkom av litteratursökningen var att 
hundägarskap associeras med högt BMI och rökning enligt Koivusilta och Ojanlatva (2006). 
Dessa negativa effekter undersöktes ej i författarens studie då de ej hade något med syftet att 
göra. Men vad författaren själv kom ihåg var det ingen som rökte vid intervjutillfället. Ett 
högt BMI hade nog varit alldeles för känsligt att fråga om, då metoden för studien var intervju 
och en sådan fråga hade lämpat sig bättre i en frågeenkät.  
     Skulle denna studie kunna generaliseras så att alla, som äger ett djur under en sjukdomstid 
med en stressrelaterad diagnos, påverkas positivt av djur och att det i så fall skulle kunna vara 
en alternativ behandlingsform? Med tanke på att en av deltagarna inte hade en djupare kontakt 
med ett djur under den akuta fasen och så att säga inte upplevde något vidare stöd av övriga 
djur, samt att andra djur som vistades utomhus upplevdes vara en bidragande orsak till 
insjuknandet, kan en generalisering inte göras. Samtidigt rapporterade hela gruppen att de 
upplevde att det professionella stödet med bland annat samtal hjälpte. Dessutom var samtliga 
intervjupersoner kvinnor och representerar bara häften av mänskligheten. I den två års 
longitudinella studie av Wilson Sharrer och Ryan-Wenger (1994) visade resultaten, att det 
fanns en könsskillnad gällandet djur och bemästringsstrategi under uppväxttiden. Det var 
flickorna som upplevde att kela med djur var en bra strategi gentemot stress. Om det är så att 
de skiljer sig mellan könen beträffande djurkontakt och dess hälsobefrämjande eller läkande 
effekt finns det anledning att göra ytterligare studier i ämnet och gärna en kvantitativ sådan.  
Slutsatsen som författaren drar är att om man skall använda djurkontakt som en alternativ 
behandling, bör det endast vara en komplementär till de redan existerande behandlingsformer 
som finns idag eftersom den mänskliga kontakten är minst lika viktig och därför inte kan 
uteslutas. 
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Intervjuguide:     Appendix 
 
Frågeområde A: Bakgrundsfrågor: 
Jag vill återigen påminna om att det är frivilligt att delta i intervjun och att du när som helst 
kan avbryta. Dessutom kommer all data att behandlas konfidentiellt. Du kan också avstå från 
att svara på vissa frågor. Jag är som sagt ute efter vad just din upplevelse är av ditt husdjurs 
betydelse i samband med din sjukdomstid. Det finns inget rätt eller fel.  
 
Vilken ålder har du? 
Vilket yrke/utbildning har du? 
Hur ser din familjesituation ut? 
Hur länge var du sjukskriven? 
Är du fortfarande sjukskriven? 
Har du fått någon diagnos? I så fall vilken/vilka? 
Äger du ett/flera djur idag? Vilket/Vilka i så fall?  
Har det funnits djur i ditt liv tidigare? Berätta!  
 
 
Frågeområde B: Djurs betydelse genom relationen? 
 
Varför skaffade du djur?  

� Hur betraktar du ditt/dina djur?  
� Har det ändrats i och med din sjukskrivning? Om ja, på vilket sätt? 

 
Beskriv vilket förhållande du har till ditt/dina djur? 

� Berätta om en vardaglig situation med ditt/dina djur? 
� Vad är det du uppskattar hos ditt/dina djur? 
� Vilka egenskaper är betydelsefulla? 
� Finns det nackdelar? 
� Hur var din relation till ditt/dina djur innan du blev sjuk? 
� Ändrades relationen med tiden? Beskriv gärna! 
� Hur uppfattar du dig själv i relation till ditt/dina djur? 

 
Vad tror du folk i allmänhet tänker om djurs betydelse? 
 
Frågeområde C: Djur som stöd? 
 
Vad innebär stöd för dig? 

� Fick du stöd från din omgivning under sjukdomstiden? Om ja, hur upplevdes stödet? 
� Fick du hjälp från professionella? Om ja, vilken behandling och hjälpte den? 

 
Hur bemöttes du av ditt/dina djur under sjukdomstiden? 

� Kan du berätta om något speciellt tillfället? 
� Vad var speciellt med det tillfället? 
� Hur kändes det att ha djur i sin närhet under sjukdomstiden? 
� Upplevde du att djuret gav dig stöd? Om ja, på vilket sätt? 

 
Frågeområde D: Stress och bemästringsstrategier? 
 
Kan du beskriva hur du ser på stress idag? 
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� Hur gör du för att skydda dig mot negativ stress? 
� Hur hanterar du en stressfylld situation idag? Kan du ge ett exempel? 
� Vad tror du kan påverka att på längre sikt kunna hantera stressfyllda situationer? 

Kan du beskriva hur du upplever din hälsa idag?  
� Vilka faktorer tror du påverkar din  hälsa? 
� Vad tror du avgjorde att du inte längre är sjukskriven? 

 
Frågeområde E: Djur som läkande effekt? 
 
Vilken roll spelade ditt/dina djur, om du så här i efterhand värderar vad som var viktigt för 
ditt tillfriskande? 
 
 
Avslutningsvis, finns det någonting mer som vi har missat som du skulle vilja ta upp och 
berätta mer om? 
 
Tack för din medverkan! 
 
 


