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Tack! 
 

Vi vill börja med att tacka de behandlingshem som öppenhjärtligt tog emot oss och 

framförallt de respondenter som vi hade förmånen att få intervjua. Det är dem som har gjort 

denna uppsats möjlig! 

Vi vill även tacka vår handledare, Mohammadrafi Mahmoodian, som har varit ett bra stöd 

under processens gång. 

Vi vill avslutningsvis tacka varandra för ett gott samarbete samt våra studiekollegor som har 

fungerat som ett välbehövligt bollplank och stöd! 

Tack! 
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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen har varit att med en fenomenologisk ansats undersöka hur 

personer med missbruksproblematik, som befann sig på behandlingshem där djuren hade en 

central plats, upplevde en interaktion med djur och hur interaktionen kunde vara behjälplig i 

behandlingen. Tidigare forskning visade på olika sätt hur djur kunde användas i terapeutiska 

sammanhang, vilka effekter djuren hade gentemot människor samt hur relationen mellan djur 

och människa kunde te sig. Åtta respondenter intervjuades på tre olika behandlingshem och 

resultatet utvisade sju teman; ansvar, meningsfull sysselsättning, självförtroende, 

adrenalinkick, relationen till djur, känslan av att vara behövd och djurens lugnande inverkan. 

Tillsammans formulerade temana essensen; djur istället för människor. Resultatet av studien 

visade att djur kunde ersätta den sociala, mänskliga kontakten och att respondenterna 

upplevde interaktionen med djur positivt samt att det hjälpte dem i deras behandling. 

Resultatet beskrevs i relation till tidigare forskning och till teorin om den symboliska 

interaktionismen, samt Goffman och Collins. Resultatet kopplades dessutom till två befintliga 

teorier om relationen mellan djur och människa och en avslutande diskussion fördes om 

resultatet i relation till vårt syfte och frågeställningar. 

Nyckelord: Djur, djurterapi, fenomenologi, missbruk, interaktion, relation, symbolisk 
interaktionism 
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1. Inledning 

Beroende och missbruk av alkohol och narkotika är ett växande problem i samhället. Det är 

välkänt att ett missbruk är komplext och innehåller en mängd olika delar och processer. Det 

finns psykiska, fysiska och sociala konsekvenser av ett missbruk som kan påverka individens 

vardagliga liv negativt. Detta kan i sin tur leda till ett fortsatt användande av drogen och en 

ond spiral kan uppstå.  

 

Vid behandling av missbruk finns det ett flertal olika sätt att gå till väga på. En del är mer 

kända än andra och en relativt ny behandlingsform som uppkommit på senare tid är 

behandling där djur är en central del i det terapeutiska arbetet. Vi läste en artikel i dagspressen 

som berörde just denna form av terapi och där sågs djuret som en del i den läkande processen. 

Ett behandlingshem i mellersta Sverige hade anammat denna behandlingsform där hundar 

kommer till behandlingshemmet och deltar i känsliga sessioner. Detta är enligt artikeln 

uppskattat av de intagna och personal på hemmet ser denna behandlingsform som ett bra 

komplement till traditionell missbrukarvård1. 

 

Sällskapdjur är vanligt i de flesta länder, vanligast förekommande är bland annat hund, katt 

och häst. Den svenska intresseorganisationen Manimalis har i sin senaste rapport 2005 gjort 

en sammanställning av positiva effekter som har visat sig i relationen mellan djur och 

människa. I rapporten redogörs för sociala, psykologiska och fysiologiska effekter som djur 

har på människor. Sociala effekter som framkommer är att djur kan ge ett samtalsämne att 

prata om och sällskapsdjur leder ofta till ökade sociala kontakter mellan människor. Det 

framkommer även att djuret har en stor social betydelse genom att känslan av ensamhet 

minskar och ett djur kan fungera som kompis eller medlare. Psykologiskt får djur stor 

betydelse för människan i krissituationer och det är bevisat att sällskapsdjur lindrar psykiska 

åkommor så som ångestattacker, stress och aggressivitet. I rapporten nämns viktiga aspekter 

som att känslan av att djuret inte ställer besvärliga frågor och att människor upplever att 

djuren alltid lyssnar och är fördomsfria. Fysiologiska effekter i samband med djur är 

övervägande bättre kondition genom motion tillsammans med djuret. Den fysiska aktiviteten 

ökar i alla åldrar när ett djur finns som familjemedlem2.  

 

                                                 
1 Svenska Dagbladet, 2007-03-26 
2 Manimalisrapporten, 2005 
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I en förberedande kurs inför uppsatsen utökade vi vår informationssökning och fann då en 

artikelserie från Dagens Nyheter som berörde djurterapi. Artikelserien lyfter fram olika 

områden, så som skola, behandlingshem och kriminalvård, där man ser vilka positiva effekter 

en hund har för individer med någon slags problematik. Exempelvis hade en lärare tagit med 

sig sin hund till skolan och de annars högljudda eleverna tog då specifik hänsyn till hundens 

känsliga hörsel. Likaså visade sig de positiva effekterna på en anstalt då en personal av en 

händelse tog med sig sin hund till jobbet. Vid besöket märkte personalen att de intagna kunde 

klappa och gosa med hunden utan att för den skull ”tappa sin manlighet”3.  

 

Vår informationssökning gjorde att vårt intresse har ökat och vi finner det intressant att 

kopplingen mellan just missbruksbehandling och att använda djur i terapeutiska sammanhang 

är relativt outforskat. Detta gör att vi har blivit mer angelägna om att göra en studie och 

undersöka relationen mellan djur och människa. 

 

2. Syfte  

Vi vill skapa oss en djupare förståelse för vad interaktionen med ett djur kan tillföra en 

människa, med missbruksproblematik, som genomgår någon form av behandling där djur har 

en central plats. Vi vill också få en större förståelse för vad klienten känner och upplever i 

mötet med djur i terapeutiska sammanhang. Genom intervjuer vill vi komma åt de subjektiva 

erfarenheterna av interaktionen. 

 

2.1 Frågeställningar 

• Hur upplever respondenterna mötet och relationen med djur när de interagerar? 

• Hur bidrar djuren till klienternas behandlingsresultat? 

 

3. Bakgrund 

Djur har varit en del av människans värld sedan långt tillbaka. Det finns inget exakt datum när 

djur fick funktionen som människans husdjur, men historiskt sett har djur spelat en signifikant 

roll i människans värld. Historiskt sett menas det att människan har tämjt djuren för sällskap 

men också av andra anledningar. I forntiden var sällskapsdjur populära och det östes pengar 

över dem. I Kina var hundar heliga och hade en speciell plats i palatset. Det var vanligt att 

                                                 
3 Dagens Nyheter, 051019- 051022 
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djuren utsmyckades, hade fri tillgång till huset, badades, kammades och behandlades som en 

del av familjen. I Egypten trodde man att katten var odödlig och värderades därför högt. När 

katten dog, balsamerades den och begravdes i ett heligt valv, så att hon skulle ha någonstans 

att återvända till. Ett tecken på hur mycket katten betydde för den egna familjen var att 

familjemedlemmarna skulle raka av sig ögonbrynen för att visa att de gick i sorg4. 

 

Även långt tillbaka i tiden, då jakt var dagens huvudsyssla, hade människan stor respekt för 

djuren, och framför allt för djurens själ. Vid jakten var det viktigt att dödandet gjordes med 

respekt eftersom det ansågs att djurens själ levde kvar efter döden och vid ett respektlöst 

dödande kunde djuret hämnas på jägaren och dennes familj5. På senare tid verkar det dock 

som att vi genomgår en husdjursrevolution. Djuret dyrkades symboliskt i forntiden och var 

därför mer avlägset från det vardagliga livet. I modern tid har vi upphöjt djuret till att vara 

mer jämställd människan. Tillgivenheten till sitt husdjur verkar inte ha några betydande 

gränser, vilket också den omfattande veterinärvården kan antyda6.  

 

Det var under slutet på 1600-talet som en forskare uppmärksammade den sociala funktionen 

av att ha en relation med djur. I sin rapport menade forskaren att framför allt barn uppvisade 

positiva effekter av att föda upp och se efter ett djur. Effekterna som forskaren kunde se var 

bland annat att barnen utvecklade kärlekfulla känslor och ansvarsfullhet. Följden av detta 

”fynd” var att det under 1800-talet började göras fler forskningar i västvärlden som alla 

uppvisade samma sak; barns förmåga att lära sig saker och att utveckla empatiska känslor 

ökade. Under 1900 talet började djur användas inom vården och först ut var ett mentalsjukhus 

i England.  Här såg man de positiva effekterna av att de intagna fick ha djur som sällskap och 

bland annat uttalade sig en intagen om att djuren skapade känslan av att de vore i sitt trygga 

hem, istället för på ett sjukhus7. 

 

Djuren har alltså fått allt större personlig betydelse för oss och fungerar i vissa situationer som 

en samtalspartner och vän. Husdjur har stor betydelse både för unga och äldre som sällskap 

men också som en vän som lyssnar utan att döma8. Husdjuret fungerar som en terapeut och 

Boris Levinson, psykoanalytisk barnpsykolog, skriver i sin bok Pet-oriented child 

                                                 
4 Levinson, 1997, kap. 1 
5 Fine, 2006, kap. 1 
6 Levinson, 1997, kap. 1 
7 Fine, 2006, kap. 1 
8 Manimalisrapporten, 2005 



 

8 
 

psychotherapy att alla olika sorters djur kan spela en betydande roll för att upprätthålla en 

emotionell stabilitet9. Likaså har relationen till djur fått en allt viktigare roll inom sociologin. 

Forskare har uppmärksammat den interaktion som sker mellan människa och djur samt bara 

det faktum att det idag finns djurrättsrörelser, att djuren döps, att människor väljer att bli 

vegetarianer och att det finns särskilda djurkanaler på tv visar på djurens allt viktigare roll i 

vårt sociala liv10.  

 

Levinson var den första att framhålla djur, en hund, som ett hjälpmedel vid behandling av 

svårt tillbakadragna barn som han jobbade med 1953. Levinson myntade begreppet ”Pet-

therapy” som 1969 kom att bli ”Pet-oriented child psychotherapy”. I sin första artikel 

poängterade Levinson att djur är användbara på två sätt; först som psykoterapeutiska 

medhjälpare genom att vara betydelsefulla agenter som driver terapin framåt. Det andra sättet 

är att vara medhjälpare i psykoterapin genom att vara placerade i hem hos emotionellt störda 

barn där de verkar upprätthålla en hälsosam kommunikation mellan familjemedlemmarna11. 

 

Levinson återges i litteraturen som förfadern åt det som idag kallas för Animal Assisted 

Therapy (AAT), men det finns även ett liknande program som fokuserar mer på att aktivera 

människan, Animal Assisted Activity (AAA).  Levinsons grundbegrepp, ”pet therapy”, 

används helst inte idag eftersom det anses vara vilseledande. Under 1990 talet fanns det ett 

behov av professionalism och trovärdighet för begreppen AAT och AAA. Detta ledde till att 

en praktisk standard för begreppen utvecklades där konkreta mål för programmen utformats; 

AAT är en målinriktad intervention där ett möte med ett djur, med specifika kriterier, är en 

integrerad del av behandlingsprocessen. AAT leds och/eller levereras av personal som har en 

profession inom detta, men även specialiserad expertis inom ramen för hans/hennes 

yrkesutövande. Nyckelord är också specifika mål för varje enskild individ samt att 

utvecklingen skall dokumenteras. Målen för AAA är att ge möjlighet till motivation, 

utbildning, återhämtning, och/eller terapeutiska fördelar för att förbättra livskvaliteten. AAA 

levereras i många olika miljöer av speciellt tränade personer och/eller frivilliga som 

samverkar med ett utbildat djur. Nyckelord är avsaknaden av specifika behandlingsmål; 

                                                 
9 Levinson, 1997, s. 27 
10 Olin & Myers, 2003, s. 46-67 
11 Levinson, 1997, kap.  preface 
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frivilliga och vårdare behöver inte föra detaljerade anteckningar; besökets innehåll är 

spontant12. 

 

Det finns ett värde i att problematisera och analysera relationen mellan människor och djur. 

Djursociologin tar upp ett brett område, allt från att se djuren som uttryck till att analysera 

deras delaktighet och närvaro i interaktion. Tora Holmberg har gjort en kritisk granskning av 

sociologin och vill lyfta fram nyare teoribildning inom djursociologin. Internationellt sett har 

forskningen av relationen mellan människor och djur etablerat sig inom sociologin och Tora 

beskriver det som en växande fält13.  

 

4. Tidigare forskning 

Vi kommer här att presentera aktuell forskning som relaterar till det problemområde som vi 

har valt i denna undersökning. För att få fram relevanta artiklar har vi använt oss av sökord 

som; djurterapi, Animal Therapy, Animal Assisted Therapy, Animal Assisted Activity, 

Equine-Facilitated Psychotherapy or Learning, människa – djur – relation. Av dessa 

sökbegrepp har vi valt ut följande sex artiklar som vi anser ger en begriplig översikt över 

forskningsområdet. Artiklarna placeras in under valda teman och kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av den tidigare forskningen. 

 

4.1 Användningssätt 

Det första temat som vi har valt är användningssätt eftersom flertalet av artiklarna tar upp och 

beskriver olika sätt där djur kan användas som verktyg i terapeutiska sammanhang. Willis 

listar tre kategorier där hon menar att djur är användbara i sådana sammanhang, där den första 

vårdsituationen är att djuren fungerar som sällskap åt individer som bor självständigt hemma 

eller på vårdenhet med hemhjälp. Den andra kategorin är att djur som finns permanent på 

vårdenheter med långvarigt boende patienter kan fungera som stimulatorer eller sällskap åt 

både patienter och personal. Den tredje kategorin som Willis tar upp är när djur kommer på 

besök för att stimulera patienternas intressen och tillföra konversationsämnen. Willis 

beskriver ett vårdhundsprogram som startades i Boston 1986, där vårdhundar användes för att 

förbättra livskvalitén hos långtidssjuka barn och äldre samt personer med Alzheimers eller 

psykiska problem. Frivilliga med utbildade hundar besökte vårdenheter och det inleddes med 

                                                 
12 Fine, 2006, s. 23 
13 Holmberg, 2006, s. 5-19 
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en 30 minuters lång uppvisning, sedan följdes en timmes individuell interaktion med djuret 

vilket oftast skedde på patientens rum. Willis redogör för flera olika sätt där djur hjälper 

människor. Ett sätt är hundar som är tränade till att fungera som våra ögon och öron. Willis tar 

upp en organisation, The New England Assistance Dog Service, Inc. som tränar hundar att 

hjälpa personer som är blinda eller döva. Hunden ersätter dessa sinnen och kan hjälpa 

individen tryggt över gatan eller varnar när ett brandalarm går. För en person som sitter i 

rullstol kan en tränad hund plocka upp föremål från golvet eller höga hyllor samt släcka och 

tända lampor14. 

 

Ett specifikt användningsområde inom vården kan vara för personer som lider av 

demenssjukdom. Baun och McCabe förklarar att ett sällskapsdjur kan öka en demenssjuks 

sociala förmåga och minska oron hos denne. Alzheimer är en mental sjukdom som 

karakteriseras av kronisk personlig desorganisation, förvirring, omtöcknat tillstånd och ett 

försämrat minne och impulskontroll. En tidigare forskning som genomförts av Baun, 

McCabe, Wilson och Batson visade att för en demenssjuk person som har svårt att formulera 

ord och skapa meningar kan ett djur vara till stor hjälp och tröst då det med ett djur inte 

behöver utövas verbal kommunikation. Baun och McCabe hänvisar även till en forskare som 

anser att denna alternativa behandlingsmetod kan spela en stor roll då man vill lindra 

hjälplösheten och ensamheten hos den sjuke. Djuren bidrar även till att sjukhuset/vårdenheten 

känns mindre som en institution och mer som ett hem. Baun och McCabe menar att de fåtal 

forskningar som gjorts inom detta område visar att om en person som befinner sig i ett tidigt 

stadium av Alzheimer får integreras med ett djur kan denne skapa ett band som blir 

ovärderligt genom sjukdomstiden. Likaså anser författarna att ett sällskapsdjur kan skapa en 

mening för den sjuke då man kan gå promenader tillsammans med djuret och den 

demenssjuka kan också uppleva en tillfredställelse av att känna sig behövd då djuren dagligen 

behöver mat och omvårdnad. Således kan ett sällskapsdjur kan öka livskvaliteten för en 

människa som har blivit drabbad av den långsamt nedbrytande sjukdomen Alzheimers15. 

 

Alzheimers bryter vanligtvis ut hos äldre, men som det framkommer i Lori R. Kogan m.fl. 

studie är djur ett bra redskap även för barn som uppvisar emotionella störningar. Dessa barn 

har speciella behov, speciellt i skolmiljön och behöver extra tid och uppmärksamhet för att 

                                                 
14 Willis, 1997, s.78-81 
15 Baun & McCabe, 2003,  s. 42-51 
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främja deras sociala, verbala och utbildningsutveckling. Det främsta målet för barn med 

emotionella störningar är att hjälpa dem att uppföra sig acceptabelt. AAT har visat sig vara 

framgångsrikt genom att stärka självförtroendet, öka förmågan att socialisera och underlätta 

problemlösningsförmågan hos emotionellt störda barn, likaså hos barn som har blivit 

utnyttjade eller försummade. I studien ingår två pojkar, A och B, som går i specialklass. Pojke 

A är tolv år och går i sjätte klass. Det finns en familjehistoria med alkoholism och psykiska 

sjukdomar och han har gått i fyra olika skolor. Han uppvisar ofta negativ attityd som visar sig 

i tonläge och beteende vilket resulterar i att han utesluts från kompisgruppen. Att skapa en 

fantasivärld är ett sätt för honom att hantera dessa problem och individuella mål i programmet 

är för pojke A ett passande beteende tillsammans med jämlikar och vuxna. Målen under AAT 

sessionerna kom att fokusera på pojkens sociala färdigheter vilket inkluderar ett positivt 

tonläge och verbalitet, lämplig ögonkontakt och en minskad tid för fantasivärlden.  

 

Den andre pojken, pojke B, är elva år och går i femte klass. Han har varit hyperaktiv sedan 

liten och hans föräldrar genomgick skilsmässa när han var sju år. Pojkens aggressiva och 

omogna beteende skapar svårigheter i relation till andra barn och vuxna. Individuella mål för 

pojke B är indelat i tre kategorier; sociala färdigheter, åldersrelaterat beteende och ökad 

självkontroll. Under AAT sessionerna fokuserades det på icke-aggressivt tonläge, direkt 

ögonkontakt och förmåga att leka med andra barn. På grund av sitt förflutna hade pojken en 

inlärd hjälplöshet vilket gav ett ytterligare mål för honom; att öka sin känsla av självkontroll. 

AAT sessionerna varade i 45-60 minuter och pojke A och B genomgick elva respektive 14 

sessioner. De individuella sessionerna var vid samma tidpunkt varje vecka och de arbetade 

tillsammans med ett utbildat team som använde sig av en utbildad hund. Sessionerna inleddes 

med en 10-20 minuters övergång från det vanliga skolarbetet där pojken ledde samtalet 

samtidigt som han interagerade med hunden. Pojkarna fick lära sig olika kommandon och 

tekniker som hunden var tränad i, till exempel sitt, fot, stanna eller att hämta olika föremål i 

specifik ordning. Barnen fick lära sig vikten av vilket tonläge, ögonkontakt och tålamod 

gjorde för att få hunden att lyda. Positiv förstärkning i form av godis och beröm användes 

också för att få hunden att lyda. Programmet visade sig vara positivt för pojkarna och de båda 

uppvisade förbättringar inom de uppsatta målen16. 

 

                                                 
16 Kogan m.fl. 1999. s, 105-121 
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Till likhet med föregående studie har Ewing m.fl. genomfört en studie om den alternativa 

terapimetoden Equine-facilitated psychotherapy or learning (EFP/L) som visar att allt fler 

terapeuter föredrar att använda alternativa terapimetoder i behandling av unga människor som 

lider av psyksiska störningar/funktionshinder. EFP/L är en praktisk metod som går ut på att 

hästar användes som en del i terapin. Till skillnad från de tidigare nämnda metoderna AAA 

och AAT går inte EFP/L att utföra inomhus utan sessionerna måste förflyttas till stallet och 

hästens miljö. Förespråkare av denna metod menar att detta miljöombyte kan innebära att en 

bra behandling lättare uppnås i den fria utemiljön och att terapi med hjälp av djur kan 

utveckla människors empati och humanitet gentemot andra. Det sakliga målet med EFP/L är 

skapa en känsla av ordning, skapa en förståelse för gränser, att förbättra fokusen och att väcka 

förtroende. Terapisessionerna kan innehålla allt ifrån att mata hästen, rykta, sadla och rida. 

Författarna skriver att denna terapimetod fortfarande är ganska outforskad, men att den 

forskning som finns visar på positiva effekter. Bland annat nämner de en studie som 

genomfördes under sex veckor som innebar att tonåringar med aggressionsproblem fick 

genomgå ett EFP/L-program. Resultatet visade att tonåringarna lärde sig att hantera sin ilska 

bättre och att inte låta den gå ut över andra, i detta fall hästen17. Mer om detta resultat är 

belagt under kapitel 4.5. 

 

4.2 Relationen och interaktionen med ett djur 

Vårt andra tema belyser relationen och interaktionen med djur då det framkom i den tidigare 

forskningen att dessa delar har visat sig vara betydande för människors välbefinnande. I 

Kogan m.fl. studie beskrivs användningssättet av AAT, men det framkommer också att 

interaktionen tillsammans med hunden får positiva effekter hos barn som har emotionella 

störningar. Genom interaktion med teamet och hunden kunde två pojkar förbättra sina sociala 

färdigheter och självkänsla. Pojkarna tränade på uppsatta mål tillsammans med hunden och 

resultatet av studien visar att båda pojkarna uppvisade förbättringar inom de flesta områden. 

Pojke A visade förbättring inom alla områden med undantag för fantasivärlden. Pojkens 

negativa kommentarer minskade medans hans förmåga att ge beröm ökade. Pojken kunde 

även uppvisa bättra koncentrationsförmåga vilket även hans föräldrar och lärare kunde intyga. 

Pojke B visade en stor förbättring av sin inlärda hjälplöshet, han uppvisade nu en bättre 

självkontroll och även kontroll över sin omgivning. Efter genomfört program kunde pojken 

uppvisa ett mer åldersrelaterat beteende vilket hans lärare bekräftar. Båda pojkarna i studien 
                                                 
17 Ewing m.fl. 2007, s. 59-72 
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har visat positiv förändring i sitt tonläge och förmågan att hålla ögonkontakt. Genom att 

interagera tillsammans med djuret och ett utbildat team har alltså pojkarna kunnat tillägna sig 

sociala färdigheter som de saknat. De fick dessutom en större känsla av självkontroll samt 

kontroll över sin omgivning. Tack vare den positiva interaktionen och relationen tillsammans 

med djuret kunde de använda sina färdigheter i relation med andra barn. De två pojkarna hade 

efter programmet lättare att umgås med andra barn och vuxna18. 

 

Positiva effekter i relation och interaktion med djur framkommer även i Baun och McCabes 

beskrivande artikel. De hänvisar till en äldre studie de genomfört som visar att vårdare på ett 

ålderdomshem mår bättre om det finns djur där. Det är alltså inte bara de sjuka som finner det 

positivt att ha en relation till ett djur, utan författarna menar att även vårdare kan uppleva det 

positivt. Alzheimer är en sjukdom som inte bara påverkar den sjuke utan också de som 

befinner sig i den sjukes nätverk. Därför påverkas också de vårdare som jobbar på de 

avdelningar där demenssjuka lever. Baun och McCabe hänvisar till två studier som har 

kommit fram till att ett djur på avdelningen kan bidra till att personalen känner sig mindre 

stressad och känner ett ökat välbefinnande. Djuret kan vara som ett sällskap för personalen 

eller en bra promenadvän på rasten. Likaså kan djuret vara en trygghet då den kan signalera 

om den demenssjuka är uppe och går på natten och personal därför måste rycka in. Djuret 

skapar också ett samtalsämne som både personal och den demenssjuke kan samtala om19. 

 

I likhet med Baun och McCabe så tar Willis upp fördelarna personalen får ut av att ett djur 

befinner sig på avdelningen. Willis berättar att det genom organisationen The American 

Nurses Association framkommit att det för personalen innebär en reducering av den upplevda 

stressen. En föreståndare som svarar på frågan om hon ser någon skillnad då djur kommer på 

besök säger att det finns en uppenbar skillnad hos personalen.  Hon uppger att interaktionen 

leder till att personalen verkar le mer och skrattar tillsammans med patienterna. Föreståndaren 

uppger att personalen jobbar som ett team när besöket av hundarna pågår. Willis tar upp 

ytterligare en viktig aspekt när det gäller relationen till ett djur; hon hänvisar till Francis studie 

där det framkommer att introduktionen av ett djur kan leda till att patientens fokusering på en 

extern kontroll kan förändras till intern genom att ha ett djur att bry sig om och ta hand om. 

Patienter upplevs ta hand om sin hälsa bättre och att de vill vara mer delaktiga i beslut 

                                                 
18 Kogan m.fl. 1999, s. 105-121 
19 Baun & McCabe, 2003,  s. 42-51 
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angående sitt välbefinnande när de vet att de har ett djur som är beroende av dem. Genom att 

ha en positiv interaktion och relation till djur i vården, har det visat sig medföra att känslan av 

ensamhet hos patienter minskar samt att stressnivån sjunker hos både patienter och vårdare20. 

 

Relationen till djur är viktig inom vården, men Melson påpekar vikten av att barn i skolan får 

interagera med och får skapa en relation till djur. Den forskning som finns för närvarande 

över barns utveckling fokuserar enbart, menar Melson, på barns relationer med andra 

människor och att skolor idag helt ignorerar behovet av barns relationer till djur. Han nämner 

statistik från Veterinary economic statistics (1997) som visar att mer än 70 % av alla hushåll i 

USA har ett sällskapsdjur och att detta inte är något unikt fenomen. Han skriver vidare att 

eftersom djur är så vanligt i barnens hemförhållande är det viktigt att belysa det faktum att 

djuren är en del av barns utveckling och att detta borde tas till vara på även i skolorna. Melson 

belyser forskning som visar att djur motiverar barn till inlärning eftersom barn lättare lär sig 

saker då de är känslomässigt involverade och att inlärningen blir mer optimerad när det 

förekommer en meningsfull relation. Likaså menar Melson att i familjer där de har djur ser 

barnen djuren som en samtalspartner och de lär sig att ta hand om någon annan och utveckla 

en empatisk förmåga. Som exempel nämner han en studie som gjordes genom observation på 

två till sexåriga barn i förskolan. I studien ingick det en levande hund, spindel, fågel och kanin 

samt två realistiska leksaksdjur. Observationen av barnen visade att ca 80 % av barnen inte 

ens tittade åt leksaksdjuren utan ägnande all sin uppmärksamhet åt de levande djuren. Mest 

uppmärksamhet fick hunden och fågeln och ungefär 74 % av barnen klappade djuren och 21 

% pussade på hunden och började inleda ett samtal med den. Likaså märkte lärarna att 

inlärningen under detta tillfälle gick lättare då barnen kunde relatera till dagen då djurens var 

på besök. Sådan här undersökning, menar Melson, borde göras i större utsträckning och likaså 

tycker han att forskningen borde användas på ett konstruktivt sätt. Det finns studier som visar 

att sällskapsdjur ger barn möjlighet till att utveckla sin empatiska förmåga och att utveckla en 

respekt gentemot andra. Melson skriver avslutningsvis att det finns tillräckligt med forskning 

som visar på djurens positiva effekter, men att mer forskning bör göras så att informationen 

når ut till skolor, politiker och beslutsfattare21. 

 

                                                 
20 Willis, 1997, s.78-81 
21 Melson, 2003,  s. 31-39 
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4.3 Effekter av samspel med djur 

Det tredje och sista temat har tagits fram med tanke på de effekter som den tidigare 

forskningen har påvisat att djur har på människor. Ett fysiologiskt bevis i relationen med djur 

har Uvnäs Moberg funnit när hon undersökt vilka fysiologiska effekter som positiv social 

interaktion har på människan. Oxytocin är ett hormon, men också en substans som både finns 

hos människor och djur. Hormonet påverkar och påverkas av signalsubstanser som serotonin, 

dopamin och noradrenalin och oxytocinet frigörs vid positiv social interaktion som bland 

annat beröring, lukt, smak, syn och hörselintryck. Uvnäs Moberg kopplar i sin studie ihop 

oxytocinet med en känsla av lugn och ro vilken kännetecknas av sänkt blodtryck, mindre 

stresshormoner och effektivare näringsupptag. Uvnäs Moberg menar att oxytocinet och 

känslan av lugn och ro infinner sig när den sociala relationen har karaktären av ett givande 

och tagande, till exempel vid amning. Studien visar att modern inte bara ger mjölk till barnet 

utan även värme, omsorg och skydd. Barnet i sin tur aktiverar moderskänslor med sin värme 

och beröring. Direkta eller långvariga antistresskänslor uppkommer då hos modern och i 

forskningen uppmättes höga halter av oxytocin. Uvnäs Moberg påpekar att positiv beröring 

också kan komma från interaktion mellan djur och människa och det är bevisat att hundägare 

därför har lägre blodtryck. Det sker således en ömsesidig positiv beröring när till exempel en 

individ klappar en katt eller när en hund hoppar upp i knäet och vill bli klappad. Genom den 

sociala interaktionen frigörs halter av oxytocin hos både människa och djur vilket leder till en 

känsla av välbefinnande.  Uvnäs Moberg nämner slutligen också att psykiskt sjuka har visat 

större förmåga till socialt samspel när dessa patienter får leva tillsammans med hund eller 

katt22.  

 

Ytterligare ett bevis på en positiv effekt som uppstår i samspel med djur framkommer i Ewing 

m.fl studie som gjordes på 28 ungdomar som alla hade psykiska funktionshinder. Alla 

ungdomarna gick i en specialklass och fick innan undersökning genomgå tester som 

fastställde deras problematik. Undersökningen gjordes under nio veckor, två gånger i veckan 

á två timmar. Ungdomarna fick var sin häst och en instruktör som var till ungdomarnas hjälp. 

Terapisessionerna var strukturerade och ungdomarna fick bland annat lära sig att sadla, rida 

och rykta en häst, samt lära sig att lita och kommunicera med hästen. Efter att undersökningen 

var avslutad intervjuades ungdomarna och instruktörerna och i de flesta fall kunde de se en 

förändring hos ungdomarna. En tioårig flicka som deltog i studien led av posttraumatisk stress 
                                                 
22 Uvnäs Moberg, 1998, s. 819-835  
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och hennes uppväxt hade varit kantad av psykisk misshandel, en prostituerad mamma och en 

frånvarande pappa. Alla hennes syskon hade olika fäder och eftersom tjejen varit med om ett 

sexuellt övergrepp i barndomen hade det medfört att hon var misstänksam mot män. Denna 

tjej blev tilldelad ett häststo samt en kvinnlig instruktör och författarna till artikeln skriver att 

redan under det första mötet med hästen sågs effekter hos flickan. Sakta men säkert började 

flickan ty sig allt mer till hästen och hon frågade instruktören vart hästens pappa var och om 

hästen, till likhet med flickan, hade syskon vars fäder inte var densamma. Flickan började 

känna samhörighet med hästen och instruktören märkte flertalet gånger att flickan förde 

konversationer med hästen och berättade hur hennes liv sett ut. Mot slutet av studien började 

flickan le och personer som befunnit sig i hennes närhet märkte att flickan blev en piggare och 

öppnare tjej av terapin. Författarna, och skaparna av undersökningen, fann ingen signifikans 

av den kvantitativa datan, men däremot menar de att den kvalitativa informationen visade på 

att just sådana här positiva effekter utvecklades. Vidare skriver de att i möten med djur känner 

sig ofta människorna trygga och vet om att en hemlighet stannar hos djuret och detta menar 

författarna är en viktig del i utvecklingen mot ett friskare liv23. 

 

4.4 Sammanfattning 

Den aktuella forskningen visar att det finns flera användningsområden där djur kan vara till 

hjälp för människor. Överlag framkommer det att relationen och interaktionen med ett djur 

bidrar till en generell ökad livskvalitet för individer, men det går även att uttyda mer specifika 

bidragande effekter hos människor. Personer som är sjuka, har ett funktionshinder av något 

slag eller personal på en arbetsplats kan förbättra sin tillvaro genom interaktion med djur. 

Likaså visar forskningen att djurterapi fungerar inom ett brett spektrum, både vad gäller ålder 

och problematik. Av forskningen framkommer det att djuren kan vara utbildade för ändamålet 

men detta är dock ingen nödvändighet för att interaktionen skall få positiva effekter. I Kogan 

m.fl. undersökning framkommer det att barn med emotionella störningar kan förbättra sina 

sociala färdigheter med hjälp av interaktion tillsammans med en hund i ett Animal Assisted 

Therapy-program. Vidare har det framkommit att oxytocin skapar en känsla av lugn och ro 

vid positiv beröring, bland annat i interaktion med djur. Uvnäs Moberg beskriver det som ett 

”lugn och ro” hormon som utsöndras hos båda aktörer i interaktion, till exempel när en mor 

ammar sitt barn eller när en katt lägger sig i knäet och blir klappad. Den aktuella forskningen 

som vi har studerat visar genomgående positiva resultat vid interaktion med och relation till 
                                                 
23 Ewing m.fl.. 2007, s. 59-72 
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djur. På vårdenheter har det visat sig vara positivt både för patienter och för personal när det 

finns djur på avdelningen. Djurets största inverkan förefaller att fungera som en 

stressreducerande faktor, ett samtalsämne och att generellt öka den sociala förmågan hos 

individer. Djurens verkningsområde är inte enbart inom vården, utan även som Melson 

skriver har de potential till att bidra till barns utveckling och inlärning i skolan. Den aktuella 

forskningen tar oftast upp hundar men även hästar verkar vara lämpliga verktyg inom terapin. 

Detta ger Ewing m.fl. exempel på i sin studie där de beskriver hur EFP/L kan tillämpas på 

ungdomar som lider av psykiska funktionshinder. 

 

5. Metod 

Vi har valt att angripa detta problemområde med hjälp av den kvalitativa metoden, som 

kännetecknas av en närhet till forskningsobjektet och det finns en direkt subjekt-subjekt 

relation mellan forskare och undersökningsobjekt. Den kvalitativa metoden fokuserar således 

på att passera det subjekt-objekt förhållande som karaktäriserar naturvetenskapen genom att 

sätta sig in i den undersöktes situation och se världen utifrån dennes perspektiv. Synsättet 

inom kvalitativ metod utgår ifrån att det finns saker som forskaren inte kommer åt om denne 

inte sätter sig in i den undersöktes situation, men det är viktigt att också växla mellan ett yttre 

och inre perspektiv; mellan att förstå och att förklara ett fenomen. När man arbetar med den 

kvalitativa metoden är det viktigt att det som framkommit under undersökningstillfällena 

återges genom en analys. Dock kan närheten till undersökningsenheten medföra vissa 

problem. Till exempel skapandet av förutbestämda förväntningar hos 

undersökningspersonerna kan leda till att respondenterna försöker leva upp till de 

förväntningar som de tror forskaren har på dem24. Det finns ett flertal olika metoddesigner 

inom den kvalitativa metoden, vilka har utformat egna angreppssätt för att ta sig an en 

kvalitativ undersökning, till exempel Etnografi, Biografi, Grundad Teori, Hermeneutik och 

Fenomenologi25. 

  

Fenomenologi är den metod som studerar den subjektiva upplevelsen i ett fenomen och vill 

belysa en människans livsvärld. Vi tror att det är genom denna metod som vi bäst kan nå 

respondenternas upplevelser och på så sätt uppfylla vårt syfte. I fenomenologin är det den 

subjektiva livsvärlden som efterfrågas och förståelsen för andra människor och deras existens 

                                                 
24 Holme & Solvang, 1997, s. 89-98 
25 Creswell, 1997, s. 7-8 
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kan aldrig bli komplett utan deras subjektiva perspektiv på upplevelsen26. Med hjälp av denna 

metod tror vi att vi kan förstå missbrukarnas upplevelser då de interagerar med djur under sin 

behandlingsperiod och vi hoppas ta del av hur de känner, tänker och erfar mötet. Vi är 

medvetna om att vi inte kommer att genomföra den här uppsatsen med en fullvärdig 

fenomenologisk ansats, då uppsatsen omfång är begränsat.  

 

5.1 Fenomenologi 

Fenomenologin och vad den betyder för oss idag är utvecklad av Edmund Husserl i början på 

1900-talet och lösningen på hans problem med den då avhumaniserade forskningen var att 

återinföra den vardagliga världen som en grund i forskningen. Husserl förespråkade att 

forskaren skulle gå till tinget i sig, vilket är själva grundidén med dagens fenomenologi27. 

Tanken med fenomenologin är att beskriva världen och det sätt den uppfattas på av 

människor, vad det betyder för människan att ha en värld och hur de relaterar till den och 

varandra28. Inom fenomenologi är det viktigt att leva sig in i den andres livsvärld för att kunna 

förstå och sedan beskriva en bit av den. Detta medför att forskaren, beträffande det givna 

fenomenet, måste åsidosätta och sätta sina tidigare erfarenheter och kunskaper i parantes. Med 

fenomenologiska termer skall alltså forskaren sätta sin förförståelse i epoké29.  

Datainsamlandet inom fenomenologin sker induktivt, oftast genom intervjuer och 

observationer. Utgångspunkten är alltså inte en given teori, utan utgångspunkten är att utgå 

från empirin30. Fenomenologin förespråkar en subjekt-subjekt relation under intervjuerna och 

tanken finns inom metoden att respondenterna fungerar som medforskare. Inom 

fenomenologin har också intentionalitet en central betydelse och innebär att beskriva både den 

yttre och den inre horisonten av ett fenomen31. Forskningsprocessen inom fenomenologin 

sträcker sig visserligen från epoké, urval och datainsamlande fram till resultatet, men en stor 

del i processen som skall bearbetas är analysen. Analysen sker i fyra steg; en generell 

genomläsning av materialet, framtagande av återkommande påståenden som bildas till teman, 

en ny läsning och beskrivning av materialet och slutligen en konstruktion av en generell 

beskrivning av essensen32. 

                                                 
26 Dahlberg m.fl., 2008, s. 29-64 
27 Ibid., 2008, s. 29-33 
28 Ibid., 2008, s. 36 
29 Ibid., 2008, s. 53-56 
30 Ibid., 2008, s. 29-64 
31 Ibid., 2008, s. 46-53 
32 Creswell, 1997, s. 147-150 
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5.2 Epoké 

I fenomenologin har epokén en central plats och har sitt ursprung från ett grekiskt ord som 

betyder att ta avstånd ifrån eller att avstå ifrån. Husserl kallade epokén för ”friheten från 

antaganden” och genom den kan vi sätta våra fördomar, förutfattade meningar och idéer om 

saker åt sidan. Åsidosättandet görs för att forskaren ska kunna se på fenomenet med ett 

opåverkat medvetande, dock utesluts inte allting ur verkligenheten utan bara den 

vetenskapliga faktan och forskarens vardagliga fördomar33. Det är viktigt att sätta sin 

förförståelse i parantes för att kunna förstå andra människors livsvärld. Vår egen förförståelse 

inför detta arbete är att djurterapi som behandlingsform kan tillföra en rad positiva aspekter, 

så som sociala, fysiologiska och psykologiska effekter. Vi har läst om oxytocin, ett hormon 

som utsöndras hos både människor och djur när någon form av beröring sker. Hormonet 

skapar en känsla av lugn och ro som har en positiv inverkan på individers välmående. Vi har 

även läst om de amerikanska metoderna Animal Assisted Therapy (AAT), Animal Assisted 

Activity (AAA) och Animal Assisted Therapy in Counseling (AAT-C). Vad vi har förstått 

finns det även en svensk variant av dessa, men som vi ej är särskilt införstådda i. Dock har vi 

inte funnit någon tidigare forskning som kopplar ihop djurterapi och missbrukarvård. 

Eftersom vi är positiva till dessa metoder utifrån det vi har läst så har vi en förförståelse kring 

att dessa behandlingsformer även är tillämpbara inom missbruksområdet. Likaså bidrar vår 

utbildning till vår förförståelse, då vi har fått kunskap om hur ett missbruk kan utvecklas och 

se ut samt om dess konsekvenser. Däremot anser vi att vi inte har någon större förförståelse 

kring själva fenomenet som vi vill undersöka. Ingen av oss har haft en missbruksproblematik, 

inte heller någon i vår närhet. Vi har heller inte någon erfarenhet av djurterapi och hur detta 

går till. Däremot har vi båda erfarenhet av interaktion med djur och kan känna igen känslan av 

vilken betydelse det kan ha i svåra situationer. Utifrån vår förförståelse kan det utläsas att vi 

till största del är positiva till detta fenomen och i och med att vi har redogjort för vår 

förförståelse ska vi nu försöka åsidosätta den för att vara lyhörda för samtliga positiva och 

negativa signaler som vi kan få fram under arbetets gång. 

 

                                                 
33 Moustakas, 1994, s. 85 
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5.3 Tillvägagångssätt 

Här nedan följer en allmän redogörelse om urval och intervjuer samt hur vi har gått tillväga i 

vår forskningsprocess. I samband med urvalet kommer det även göras en presentation av våra 

respondenter. 

 

5.3.1 Urval 

Urvalet är en central del i forskningsprocessen då detta påverkar forskningens slutliga resultat. 

Blir urvalet fel kan det påverka hela forskningen och själva syftet med urvalsprocessen är att 

skapa en grund för vidare information. Enligt Holme och Solvang innebär det att urvalet inte 

kan bli godtyckligt utan istället planerat. Ett strategiskt urval utgår från vissa medvetet valda 

kriterier som respondenterna måste uppfylla. Vidare är det viktigt att det i urvalet väljs 

respondenter som har förmåga att uttrycka sig och som är upplysta om de etiska kraven 

eftersom kvalitativa intervjuer oftast berör känsliga områden. Vid ett kvalitativt urval är det 

viktigt att urvalet genomförs utifrån den målsättning och det uppställda syftet som är 

formulerat samt att riktlinjen blir att få så nyanserad kunskap som möjligt34.  

 

För att definiera gruppen som vi vill studera utgick vi ifrån vissa kriterier, vilka bestod av att 

respondenterna skulle ha eller har haft en missbruksproblematik samt går eller har genomgått 

någon behandling där djur har en central plats. Vi utgick från denna definition och valde att 

inleda med att skicka ett mejl till de behandlingshem som vi fann vara aktuella. Genom 

mejlkontakten kunde vi presentera vårt syfte och tanken med intervjuerna. Efter att vi hade 

fått gensvar från tre behandlingshem tog vi kontakt med dem via telefon och började inleda en 

konversation om när intervjuerna kunde äga rum. Urvalsmetoden tog formen av ett 

bekvämlighetsurval eftersom vi tog de klienter som sedan svarade ja till att bli intervjuade. I 

samtliga fall var det vi som åkte till dem och geografiskt sätt blev urvalet fördelat till 

mellersta Sverige. Vi valde att inte att lägga någon större vikt vid variationen av kön eller 

åldersspridning, men det föll sig dock så att både ålders- och könsspridningen blev jämn. 

Totalt genomfördes åtta intervjuer, dessa gjordes under tre tillfällen och nedan följer en 

presentation av de respondenter som ingick i det slutgiltiga urvalet; 

 

                                                 
34 Holme & Solvang, 1997, s. 101-105 
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Anna var 21 år och vi träffade henne på ett behandlingshem i mellersta Sverige där daglig 

hästskötsel var en del i behandlingen. Hon hade missbrukat sedan hon var tolv år, till en 

början var hon tvångsplacerad men var vid intervjutillfället där frivilligt. Hon var uppväxt 

med djur och valde därför själv att komma till detta behandlingshem. 

 

Peter var 52 år och hade varit kriminell i hela sitt vuxna liv. Han hade varit på flera 

behandlingshem tidigare, men detta var det första som hade djur; ett stort stall med travhästar. 

Han valde själv att få komma till detta behandlingshem då han fick kontraktsvård och har 

tidigare erfarenhet av hästar och andra djur. 

 

Lisa var 20 år och hade missbrukat i sju år. Det behandlingshem vi träffade henne på var 

hennes första och hon hade varit där i tre månader. På behandlingshemmet fanns hästar som 

klienterna i mer eller mindre utsträckning tog hand om. Hon hade lite erfarenhet av djur sen 

tidigare, dock ingen av hästar och hon uppgav att hon var rädd för dem i början. 

 

Tommy var 55 år och hade en missbruksproblematik. Han valde behandlingshemmet med 

hjälp av sin handläggare på socialtjänsten och hade varit där i 5 månader. På gården fanns det 

får, höns och en katt. Tommy hade tidigare haft en hund i 15 och ett halvt år som betydde 

mycket för honom. 

 

Pontus var 49 år och satt för närvarande av sitt första fängelsestraff genom kontraktsvård och 

han hade inget utpräglat missbruk. Pontus har tidigare i sitt liv haft både jobb och familj, men 

detta hade raserats p.g.a. missbruk och kriminalitet. Han hade, vid tillfället vi besökte honom, 

sin hund med sig på behandlingshemmet. Hemmet bestod av en gård med ett antal hästar som 

ingick i den dagliga sysselsättningen. 

 

Monika var 20 år och började missbruka när hon var 14. Hon hade varit placerad på ett tiotal 

behandlingshem och var till en början tvångsplacerad på det nuvarande stället. På det hemmet 

fanns det hästar som ingick i den dagliga aktiviteten och när vi träffade henne var hon där på 

frivillig basis. Monika hade stor erfarenhet av djur sen tidigare då hon hade ägt egna djur och 

de hade funnits i familjen. 
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Lotta var 23 år och hade varit opiatmissbrukare. Hon hade varit på behandlingshemmet i åtta 

månader och hade därigenom fått möjligheten att jobba i ett närliggande stall. Lotta hade haft 

hundar under sin uppväxt och skulle gärna vilja ha en egen gård i framtiden. 

 

Per var 58 år och hade missbrukat hasch och amfetamin. Han var nu på behandlingshemmet 

frivilligt och hade både hund och hästvana sedan tidigare. Behandlingshemmet hade 

travhästar som sköttes av klienterna och han ville gärna ha en hund i framtiden. 

 

5.3.2 Intervjuer 

Samtalsintervjuer är en bra metod för att nå ett samspel och få saklig information av 

respondenterna. Forskaren ges möjligheten till att förstå och komma nära respondenternas 

livsvärld eftersom de med egna ord kan återge sitt perspektiv och sin uppfattning kring ett 

fenomen 35. Det finns två olika former av intervjuer, informant- och respondentintervju. 

Skillnaden mellan dessa är, enligt Esaiasson m.fl., att vid en informantintervju intervjuas en 

person som står utanför företeelsen, oftast en person som har stor kunnighet inom området. 

Vid en respondentintervju är det de personer som är delaktiga i den företeelsen som studeras 

som ska intervjuas. Under intervjusituationen är det viktigt att forskaren inte styr intervjun för 

mycket utan låter respondenten leda samtalet. Likaså är det viktigt att forskaren har förberett 

en intervjumanual som innehåller de delar som anses vara centrala för att kunna studera 

fenomenet. Intervjumanualen skall fungera som en guidning för forskaren, utan att för den 

skull styra forskaren allt för mycket36.  

 

Vi valde att göra respondentintervjuer och i samband med intervjutillfället informerade vi 

respondenterna om de etiska kraven37 och vi fick godkänt av samtliga att banda intervjuerna. 

Intervjuerna varade i ungefär 60 minuter och vi hade sedan tidigare gjort en intervjumall som 

vi utgick ifrån. Denna intervjumall fick till största del fungera som ett stöd för oss och som ett 

sätt att se om vi fått med samtliga frågor till alla respondenterna. I enlighet med 

fenomenologin lät vi respondenterna styra samtalet38 och berätta om det som kändes bra för 

dem. Vid några tillfällen, då samtalen gick ifrån ämnet, ledde vi in respondenterna på rätt spår 

igen genom att ställa relevanta frågor. Vi försökte att få samtalen avslappnade för att på så sätt 

                                                 
35 Kvale, 1996, s. 1-2 
36 Esaiasson m.fl. 2003, s. 279-290 
37 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2009-04-14 
38 Moustakas, 1994, 45-47 
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få respondenterna att också känna sig avslappnande och till freds. Alla intervjuer ägde rum på 

enskilda platser där vi kunde vara i fred och där respondenten kunde prata ostört. 

 

5.3.3 Analysförfarande 

Analysen av den här studien är gjord med utgångspunkt i den fenomenologiska metoden, 

vilken innehåller fyra essentiella steg som ingår i analysprocessen. På det första steget läses 

hela materialet för att skapa en generell förståelse och forskaren kan läsa materialet ett flertal 

gånger beroende på hur lätt en begriplig helhet framträder. Genomläsningen i steg ett ligger 

till grund för nästa steg, där meningsbärande enheter ska upptäckas. Steg två innebär alltså att 

materialet läses igenom ytterligare en gång, men denna gång är målet att se och urskilja 

meningsbärande enheter. Enheter som inte hör hemma i den fenomenologiska analysen 

reduceras och eftersom en övergripande analys av materialet är svårhanterligt är en sådan här 

nedbrytning till mindre enheter grundläggande för att kunna finna kärnan i fenomenet. Vid 

tredje steget ska de meningsbärande enheterna studeras djupare och en förståelse för 

materialet ska infinna sig. I detta steg sker även en förvandling från tidigare mer generella 

meningsbärande enheter till nu konkreta teman som är förenliga med det undersökta 

fenomenet. I det fjärde och sista steget sammanställer forskaren alla teman för att på så vis 

finna kärnan, essensen, i fenomenet39.  

 

Vår analysprocess inleddes med att varje intervju transkriberades för att sedan läsas igenom 

ett flertal gånger för att få en helhetsblick över materialet. Vi kunde direkt utröna flera 

bärande enheter så som ord, uttryck och individuella berättelser. Efter helhetsbedömningen 

läste vi igenom intervjuerna igen för att urskilja de viktigaste teman och reducera bort enheter 

som var oviktiga för den fenomenologiska analysen. Nästa steg som vi tog i analysprocessen 

var att markera de enheter som vi vid kunde utläsa vid genomläsningen. De olika enheterna 

som vi hade hittat gav oss en djupare förståelse för vad respondenterna hade uttryckt och det 

var vid det här stadiet som vi börja spåna på vad som kom att bli våra befintliga teman. Vi 

kunde därefter sammanställa enheterna till mer generella och konkreta teman och fastställa 

vad dessa innehöll samt omsorgsfullt välja ut citat för att exemplifiera och belysa dessa teman 

på bästa möjliga sätt. Samtliga teman bildade tillsammans kärnan, essensen, av fenomenet och 

som vi sedan valde att benämna som ”djur istället för människor”. 

 
                                                 
39 Giorgi, 1985, s. 10-19 
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5.4 Etiska principer 

Det finns fyra forskningsetiska principer som är framtagna av vetenskapsrådet och är något 

som forskaren bör ha med sig under arbetets gång.  Det första kravet är informationskravet 

och innebär att forskaren skall informera respondenten om dennes uppgift och medverkan i 

projektet samt vad syftet med den aktuella forskningen är. Vi informerade därför våra 

respondenter om vilka vi var och vilket syfte med intervjun och studien var. Det andra kravet 

är samtyckeskravet vilket innebär att respondenterna själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan. I detta krav ingår även att samtycke skall inhämtas, inte enbart av respondenten, 

utan även av vårdnadshavare om individen är under 15 år eller av etiskt känslig karaktär. 

Respondenterna i vår studie informerades om att de själva avgjorde vad och hur mycket de 

ville berätta och att de själva fick avgöra om de ville avbryta intervjun. Konfidentialitetskravet 

går ut på att de medverkande skall få vara anonyma i uppsatsen, de skall inte kunna 

identifieras av utomstående. I detta krav ingår även att personuppgifter skall förvaras så att 

obehöriga inte kan ta del av dem. För att nå fram till respondenternas livsvärld var vi noga 

med att poängtera att deras deltagande i denna undersökning skulle vara helt och hållet 

anonymt. Vi var därför noga med att sitta ostört under transkriberingen så att inga obehöriga 

kunde ta del av informationen, likaså under intervjutillfället. I arbetet har vi sedan valt att 

ersätta respondenternas riktiga namn och undvikit platser och övriga namn som har kunnat 

leda till identifikation av respondenten. Detta har dock medfört att vi har varit tvungna att 

selektera bort användbara berättelser då de innehöll för mycket information som inte gick att 

omformulera eftersom berättelserna då skulle tappat kontentan. Det sista kravet, 

Nyttjandekravet, innebär att de uppgifter som insamlas enbart får användas för 

forskningsändamål och vi förklarade för respondenterna att materialet som vi samlade in 

enbart skulle användas till uppsatsen 40. 

 

6. Resultat 

Med hjälp av en fenomenologisk analys av vårt material har vi fått fram sju teman som 

beskriver essensen av fenomenet; hur personer med missbruksproblematik upplever 

interaktionen med djur samt hur den interaktionen kan hjälpa dem i deras behandling. De sju 

teman som beskriver fenomenet är ansvar, meningsfull sysselsättning, självförtroende, 

adrenalinkick, relationen till djur, känslan av att vara behövd och djurens lugnande inverkan. 

                                                 
40Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2009-04-14  



 

25 
 

Essensen, kärnan, av fenomenet blev således Djur istället för människor eftersom vi tycker att 

detta bäst överensstämmer med de livsvärldar vi har fått ta del av. 

 

6.1 Ansvar 

Ett tema som genomgående framkom ur fenomenet under intervjuerna var ansvar. Omvårdnad 

av ett djur medför ett ansvar som innebär att uppfylla djurets primära och sekundära behov så 

som att ge den mat, kärlek, regelbunden veterinärvård, en uppfostran och trygghet där regler 

och rutiner ingår samt daglig aktivering i form av motion och lek. Att ha ansvar för ett djur 

innebär givetvis mer eller mindre ansvar inför de primära och sekundär behoven. Dock är det 

de primära behoven som allmänt anses som det viktigaste i ett ansvarstagande. 

 

 När vi analyserade vårt material fann vi två olika typer av ansvar. Det ena handlar om det 

ansvar som det innebar att äga ett eget djur, det andra ansvaret var inför djuren på 

behandlingshemmet. Angående det första ansvaret så menade några respondenter att de inte 

kunde missbruka och leva kriminellt och samtidigt kunna ta hand om ett djur. Att leva 

kriminellt eller med en missbruksproblematik kan innebära att livet utgörs av osäkerhet i form 

av både inkomst och boende. Detta kan i sin tur skapa otrygghet för djuret och kan innebära 

att de primära behoven för djuren inte tillfredsställs fullt ut. Detta ansvarstagande visar sig i 

Tommys uttalande då han svarade på frågan om han ville ha djur i framtiden, eventuellt en ny 

hund; 

 

Ja, men då måste man ha riktigt boende, för de måste ha trygghet va, där de vet att det här är mitt. 

Det går inte att släpa runt en hund i drogvärlden. Det finns visserligen sådana som gör det, men 

hunden blir ju förstörd i psyket alltså. 

 

Det poängterades dessutom att det är viktigt att kunna ta ansvar för sig själv innan ett ansvar 

för någon annan kan tas. Om livet är präglat av kriminalitet och/eller missbruk sätts djurets 

primära behov troligtvis i andra hand då beroendet ofta kommer i första hand. Förmodligen 

finns ansvarskänslan kvar, men är individen inte i stånd att ta ansvar för sitt eget liv kan det 

bli problematiskt att ta ansvar över en annan individs, i det här fallet djurs, liv. Under 

intervjun med Per framkom det tydligt att han ansåg att djurägande var ett stort ansvar och ett 

beslut som måste tänkas över; 

 



 

26 
 

/…/ man kanske kan börja med katt och köpa hund sen. För det måste man ju tänka på och väga 

ett par gånger med. Det är ju ett ansvar man tar på sig. /…/ Nä men man ska inte skaffa hund om 

man inte kan ta hand om sig själv, då skaffar man heller inget djur ju. /…/ skaffar jag hund så vill 

jag kunna ta hand om han med. 

 

 Det andra ansvaret som framkom under intervjuerna var ansvaret som det innebar att ta hand 

om dessa djur som fanns på respektive behandlingshem. Omhändertagandet av djuren på 

behandlingshemmen innebär inte lika stort ansvarstagande som att ta hand om ett eget djur då 

det på behandlingshemmen finns fler personer som delar på ansvaret. Det finns både fler 

klienter och personal som kan hjälpa till om det behövs. Det blir ett ansvar under uppsikt 

vilket kan fungera som en trygghet och lärdom för klienterna, ansvaret över djuren på 

behandlingshemmet kan också leda till att de senare kan ta ansvar för ett eget djur. På 

behandlingshemmen tar klienterna ansvar för djuren vilket innebär bland annat utfodring, 

mocka stall, motion och omvårdnad. Detta är ett ansvar som måste tas varje dag och en man 

beskriver hur viktigt det är att passa tider och gå till stallet trots att han är sjuk. Ansvaret 

gentemot djuren på behandlingshemmen kan bli så pass starkt och påverkar olika livsområden 

så att ansvaret prioriteras högre än ett intensivt drogsug och önskan om avvikning. Anna 

förklarade att det är just detta ansvar gentemot djuren på behandlingshemmet som gjorde att 

hon stannade när hon kände ett drogsug; 

 

 /…/ att man har haft sådan kärlek till dom och bara ville fortsätta vara med dom liksom, och då 

har man; nej fan jag stannar kvar och tar hand om dig ett tag till. Kämpar vidare ett tag till då. 

 

6.2 Meningsfull sysselsättning 

Det andra temat som vi fann var den sysselsättning som djuren innebar. En sysselsättning kan 

vara värdefull för personer med missbruksproblematik och ett arbete med djuren kan innebära 

att ha något att göra och att tänka på något annat än droger och det förflutna. På de 

behandlingshem som vi besökte innebar arbetet med djuren att de skulle utfodras, det skulle 

köras hö, mockas, rycktas med mera. Sysselsättningen med djuren genomsyrade hela 

klienternas dagar och ansågs av de flesta vara likvärdigt med ett förvärvsarbete. En av 

männen menar att djuren betydde mycket för honom och hjälpte honom att rensa bort 

negativa tankar. Han menar att det är lätt hänt att tänka på droger, men att han sedan har 

djuren på behandlingshemmet som väntar på honom, vilket tar bort dessa tankar. Likaså 

uppgav Anna att det var viktigt att få fokusera på sitt arbete och få tankarna på annat då 
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eftersom de flesta ofta är drogsugna i början av sin vistelse. Peter illustrerade denna betydelse 

såhär; 

 

Det kan ju vara stallmiljön, att man har ett arbete att göra, en sysselsättning alltså. För det botar 

ju mycket, att ha en sysselsättning och då pratar jag för mig själv i alla fall. Att alla gånger jag 

har haft sysselsättning har jag skött mig prickfritt, tills jag slutat jobbet, då har det sett mörkt ut 

igen. 

 

En sysselsättning med djuren kan få karaktären av att vara meningsfull eftersom det är ett 

levande ting de tar hand om. Sysselsättningen kan bli mer värdefull då något ges tillbaka från 

djuren och den meningsfullheten kan vara central för klienterna. För att en sysselsättning ska 

uppfattas som meningsfull behövs det troligtvis ett intresse för, i det här fallet, djur. När det 

finns intresse i sysselsättningen blir den således mer meningsfull att utöva och det är ofta på 

liknande grunder som vi väljer jobb. Det framkom från några respondenter att en meningsfull 

sysselsättning med djuren hjälpte så mycket mer än att till exempel arbeta i en industri och 

sortera plastbitar. De flesta såg inte sysselsättningen med djuren på behandlingshemmen som 

ett krävande jobb utan mer som ett nöje eller en hobby som medförde ett positivt ansvar. 

Pontus framhöll att jobbet med djuren innebar just den här meningsfullheten eftersom han 

menade att om han skulle arbeta i en fabrik som gjorde plastförpackningar skulle ingen bry 

sig om ifall han var sjuk eller kom dit överhuvudtaget.  

 

Det kan innefatta en stor oro och vånda att befinna sig på behandlingshem eftersom klienterna 

då oftast genomgår olika faser med sig själv och bearbetar det förflutna. För Lotta hade 

sysselsättningen med stallet och hästarna inneburit att hennes ångest hade försvunnit. Som ett 

exempel berättade hon att hon en dag såg en film där de missbrukade, detta medförde att hon 

kände ett drogsug och fick ångest. När hon sedan tog sig till stallet så sade hon att ångesten 

släppte. Hon hade då något att se fram emot, hon fick röra på sig och hon uppgav att bara få 

vara i stallmiljön och med djur lindrade hennes ångest. Det mest centrala för respondenterna 

verkade vara att få ha en sysselsättning som de trivdes med och som var en del i det aktiva 

behandlingsarbetet.   

 

6.3 Självförtroende 

Självförtroende var ett av de större temana som beskrev det undersökta fenomenet. Ett bra 

självförtroende betyder en stark tilltro till sin egen förmåga, att tro på sig själv och sin 
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prestation. Ett dåligt självförtroende präglas av mindervärdeskänslor och känslan av att vara 

handlingsmässigt otillräcklig, att inte klara av olika situationer. En person med 

missbruksproblematik stämplas ofta av omgivningen som en missbrukare och kan bli sedd 

som en person som inte är förmögen att göra något produktivt. Omgivningens negativa 

stämpling har förmodligen lett till att dessa personer har tappat tron på sig själva och lider av 

ett lågt självförtroende. Av våra intervjuer har det framkommit att interaktion med djur kan 

fungera som en förutsättning till att öka självförtroendet. Genom att arbeta med djur, i det här 

fallet hästar, kände flera av våra respondenter att de lärde sig nya saker, klarade av nya 

situationer och växte inombords när de klarade av uppgifter som verkade oövervinnerliga till 

en början. Monika berättade att hon blev starkare i sig själv när hon fick hålla på med saker 

hon kunde och Lisa var inne på samma spår när hon framhöll att hon först var livrädd för 

hästar, men att hon övervann den rädslan och idag vågade interagera med hästarna dagligen. 

 

/…/ jag har aldrig hållit på med hästar, jag var livrädd för hästar när jag kom hit. Men det är ju 

helt, nu är det ju, jag älskar hästarna. Jag tycker det är helt underbart. 

 

För att en individ skall kunna få större tilltro till sig själv och sin egen förmåga kan beröm och 

bekräftelse vara viktiga aspekter. Djur kan fungera som ett verktyg i denna process för att nå 

ett ökat självförtroende. Djur kan ingå i situationer där klienterna exempelvis får lära sig nya 

saker, övervinna en rädsla, orka ta nästa steg i behandlingen och/eller utvecklas som person, 

därmed också självförtroendet. Anna uppgav att hon aldrig känt sig fullärd i arbetet med 

hästarna och berättade om en dag när hon skulle ta hand om en stökig häst. Hon trodde aldrig 

att hon skulle klara av det, vilket hon ändå gjorde och att hon klev över sig själv och sitt 

motstånd. Hon berättade vidare att när det kommer nya tjejer till behandlingshemmet så 

kunde hon lära ut sina erfarenheter, och det hade också gjort att hon har vuxit i sig själv. 

Likaså hade Peter erfarit hur hans självförtroende hade byggts upp med hjälp av djuren. Han 

tog sig an en besvärlig häst som fanns på behandlingshemmet och berättade hur han hade 

jobbat med denna häst vilket hade lett till att den idag var mer foglig. Genom detta arbete 

hade han erinrat sig känslan av stolthet och framgång vilket hade lett till ett ökat 

självförtroende för honom. 

 

Klarar jag av svåra uppgifter med hästarna så ger det mig en styrka och jag känner mig nöjd. Och 

jag är nöjd med mig själv och tror på det jag gör, då kan jag ta nästa steg. 
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Citatet ovan visar hur Pontus kände att han utvecklades och blev redo att gå vidare i 

behandlingen. Det ökade självförtroendet hade hjälpt honom att våga ta kontakt med sina barn 

och han berättade att han inte hade haft kontakt med sina två barn på flera år, men att han nu 

genom brev och mejl hade vågat ta steget att höra av sig till dem. Eftersom dottern var 

intresserad av hästar, kände nu Pontus att han hade hittat en början till en kontakt och hade 

något att inleda en konversation om.  

 

6.4 Adrenalinkick 

Ytterligare ett tema som vi kunde utkristallisera genom analysen var att en interaktion med 

djur kunde ge upphov till olika situationer som kunde ge en sorts kick. En kick kan vara en 

inspirerande upplevelse som leder till ett energitillskott. Upplevelsen som leder till 

energitillskottet är oftast individuell men känslan av den är i grund och botten densamma hos 

de flesta människor. Situationerna kan således variera och för en person som har missbrukat 

och/eller levt kriminellt kan denna kick exempelvis komma från spänningen av att inte veta 

om man åker fast eller inte. Djuren kan fungera som ett instrument i det mer eller mindre 

medvetna sökandet efter en kick och i interaktion med djur kan situationer uppstå som leder 

till ett adrenalinpåslag. Dessa situationer med djur kan ersätta kickarna som kan uppkomma i 

den kriminella drogvärlden. Sådana situationer som har lett till adrenalinpåslag berättade våra 

respondenter om; Lisa, som var rädd för hästar i början, hade erövrat rädslan och uppgav att 

det var en ”skithäftig” känsla. Lotta beskrev ersättandet av den kriminella kicken med en kick 

hon hade fått i en interaktion med ett djur; 

 

Men det är ändå kul när det händer någonting. Istället för att kicka på att köra iväg från snuten 

med en stulen bil så… Med en häst som skenar, det är mycket roligare på något sätt. 

 

Anna beskrev känslan av att kunna samarbeta och utvecklas tillsammans med en häst och hur 

hon lärde sig hästens språk och fann ett samband som fungerade. Hon sade; ”det inte är 

mycket som knäcker det”. Tommy beskrev i sin tur en livsupplevelse när han var med om när 

ett får lammade och denna händelse beskrev han som ”en höjdare”. Vi märkte att det var en 

händelse som hade gjort stort intryck på honom, då han återkom till den flera gånger under 

intervjun.  
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Ett tillfälle då en adrenalinkick kan förekomma är när känslan uppstår av att det går att 

behärska en viss situation. En häst är ett stort djur som är mycket kraftfullt, ett riktigt 

”krutpaket” som Pontus sade då han berättade om en händelse när han försökte behärska 

dessa krafter. Han hade varit ute i skogen då hästen plötsligt blev rädd och tvärvände på en 

liten väg. Han hade ett djupt dike bakom sig, hästen sparkade och tyglarna hade lagt sig under 

hästens ljumskar. Pontus uppgav att hästen var ”helhet” och att han hade några ”intensiva 

minuter”. 

 

/…/ det är så när de spänner musklerna, de sjunker ner och blir som en groda nästan. Den kraften 

och de exploderar så! Det är häftiga djur! 

 

Vi har kunnat utröna känslan av denna adrenalinkick hos våra respondenter till följd av ett 

flertal begrepp som gör att adrenalinkicken ersätter den kriminella kicken; genom 

livsupplevelser, samspel, erövrande av rädslor, spänningssökande samt behärskandet av 

situationer och stora djurs krafter. 

 

6.5 Relationen till djur 

Detta tema var onekligen det största och temat uppkom och återkom hos samtliga 

respondenter. Under analysen fann vi olika uttryck för detta tema och dessa uttryck 

tillsammans gjorde att vi fick känslan av att klienterna hellre interagerade med djur vid vissa 

tillfällen istället för med människor; djuren kan ses som en kravlös samtalspartner som går att 

utveckla en stark relation till; djuren dömer inte på samma sätt som människor gör och de 

lyssnar utan att avbryta. Dessa faktorer är något som sannolikt alla djurägare instämmer i då 

djur kan frambringa de flesta av dessa faktorer i samspel med människor. Behovet av dessa 

faktorer är individuella, men det är rimligt att tro att personer med missbruksproblematik kan 

vara i allmänt större behov av att få prata med ett djur som inte avbryter eller dömer dem på 

grund av deras förflutna. Många respondenter uppgav därför att de ibland hellre umgicks med 

djur istället för med människor. Eller som Lotta uttryckte det; ” Ja, inte ibland, utan alltid.”  

 

Flertalet respondenter berättade att djuren fungerade som en samtalspartner för dem. De 

berättade att det fanns tillfällen då djuren fungerade som en avlastning eftersom de kunde 

berätta för dem om de var ledsna, arga eller hade andra känslouttryck. Det finns tillfällen då 

de flesta människor är i behov av att prata av sig och sätta ord på sina känslor och vid dessa 
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tillfällen kan ett djur fungera som en slags terapeut. Som ett belysande exempel har vi Peter 

som berättade att hästarna gav honom väldigt mycket känslomässigt. Han berättade att han 

kunde gå ner och prata med hästarna varje kväll och att han då kunde se problemen på ett 

annat sätt. Detta fungerade som en meditation för honom; 

 

Jag kan prata med dem om sådana grejer som jag har svårt att prata med människor om. Jag har 

väldigt svårt att prata om problem innan de blivit uppdagade så att säga, men efter att jag har 

träffat djuren har jag lättare att prata här i grupp också, att tala om vilka problem jag har haft 

med mig själv då./…/ nu har jag märkt att efter ett samtal där nere i stallet kan jag lägga korten 

på bordet och ta tag i problemet från början. 

 

När vi frågade våra respondenter varför de ansåg att djuren var så bra samtalspartner, verkade 

det som att de flesta ansåg att det var kravlösheten från djuren som hade störst betydelse. De 

kände sig inte dömda av dem och de fick prata till punkt utan att någon sade emot. Tommy 

berättade att det fanns vissa saker han inte ville lämna ut till en människa, men att dessa saker 

kunde han prata med djuren om och Tommy, tillsammans med fler respondenter, upplevde att 

djuren lyssnade på vad de sade. Det är kanske inte alltid ett svar som är det viktigaste utan att 

få prata ut. Vi tror att Tommy kanske har lättare att prata med ett djur eftersom djuret kan 

bevara det som sagts utan att det påverkar deras relation. Många av de vi har intervjuat 

upplever sig bli dömda på förhand av andra människor på grund av sitt tidigare missbruk och 

kriminalitet. Pontus beskrev detta såhär; 

 

Människor kan lätt vända sig emot en om det inte funkar bra, men djuren skiter ju i om jag har 

supit och knarkat i mitt liv. Utan det är vad jag gör här och nu som gäller för dem. /.../. 

 

Ytterligare en gemensam aspekt hos respondenterna som framkommit är den starka relationen 

som utvecklats gentemot djuret. Utvecklingen kan uppstå hos alla som interagerar med djur 

och för några av våra respondenter har denna utveckling främst skett på behandlingshemmet. 

Många av dem såg ett djur som en väldigt god vän och uppgav att de efter ett tag på 

behandlingshemmet började se en personlighet hos djuren. Detta gjorde att de kunde skapa en 

nära relation till djuren eftersom personligheten kan ge ett djup i deras relation. Per jämförde 

en relation med ett djur som lika stark som en relation till en familjemedlem. Han jämförde en 

avlivning av sin hund med att gå till ”slaktbänken” med en nära familjemedlem. Han menade 

att avliva ett djur är något som är påtagligt jobbigt och som han helst ville undvika att vara 
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med om. Eftersom ett djur kan få betydelsen som en familjemedlem kan den därför också vara 

ett bra sällskap så att ensamheten blir mindre påtaglig. Precis som det går att ha känslor till en 

mänsklig familjemedlem så kan dessa känslor vara desamma till ett djur. Djuren kan inbringa 

glädje och några av klienterna beskrev det som en form av ömsesidig kärlek och vänskap. 

Relationen som de hade byggt upp med djuren kunde få stor känslomässig betydelse för 

klienterna eftersom många av dem kanske inte har upplevt denna form av tillgivenhet. Peter 

förklarade vikten av att få känna denna ömhet; 

 

/…/ ja, man måste kunna stå och prata mycket sådär om lycka om man säger, vad fin du är och så. 

Sådana ord blir ju inte så mycket i vår kriminella knarkarvärld, det är hårt att leva i den världen. 

Alla är känslomässigt avstängda mer eller mindre, det går bara hit (visar med händerna precis 

framför ansiktet), sen är det frost hela vägen och det har ju med överlevnad att göra helt enkelt. Så 

den värme vi får av djuren, den tror jag väcker hopp, det här som vi har trängt tillbaka under så 

många år /…/. 

 

6.6 Känslan av att vara behövd 

Vårt sjätte tema som vi fann när vi analyserade materialet var att känslan av att vara behövd 

verkade viktig för respondenterna. Känslan av att vara behövd kan inbegripa att någon är 

beroende av en, älskar och bryr sig om en. Detta kan leda till en känsla av att ha en mening 

med livet och att man uppfyller en funktion – man är någon. Anna uppgav att hon fann det 

tacksamt att jobba med djuren och att hon fick mycket tillbaks av dem. Den tacksamhet Anna 

kände kommer troligtvis från att djuren var beroende av hennes omtanke och omvårdnad och 

den känslan återkom till henne när hon fick känna sig behövd. Även Pontus var inne på 

samma spår då han berättade att känslan av att vara behövd var värdefull för honom och han 

såg likheter mellan detta och att ha en meningsfull sysselsättning.  

 

Det är inte många som erkänner det, men att få vara erkänd och behövd och känna att man gör 

något vettigt; det är jävligt nyttigt för en missbrukare. 

 

Tommy beskrev den här känslan när han visste att djuren, fåren i detta fall, väntade på att han 

skulle komma till ladugården. Fåren visade honom uppskattning och han kände i sin tur en 

glädje när han märkte att fåren blev ”så jävla glada” när han kom dit. Denna glädje infinner 

sig antagligen för att han kan känna att han har en plats, uppfyller en funktion både på 

behandlingshemmet och gentemot djuren. Tommy uppgav att djuren har hjälpt honom att stå 
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ut med mycket, troligen för att han då fick en känsla av att ha något att leva för, en anledning 

att gå upp ur sängen på morgonen eftersom djuren fanns där och behövde honom. Den här 

känslan hade han upplevt tidigare då han hade haft en hund som hade betytt mycket för 

honom; 

 

Ja, den har betytt mycket. Den gjorde nog att jag klarade mig igenom de åren. 

 

Betydelsen som djuret kan få för en människa kan variera i olika livsstadier och för en 

missbrukare kan exempelvis ett djur bidra till att det finns något att leva för, som en drivkraft 

för livet. 

 

6.7 Djurens lugnande inverkan 

En utmärkande enhet som förekom hos samtliga var att djuren hade en lugnande och 

avkopplande effekt. Anledningarna till den lugnande inverkan tar sig uttryck genom tre 

begrepp; harmoni, motion och miljöombyte. Ett djur kan ha effekten av att skapa harmoni och 

balans hos en människa, för om ett djur är harmoniskt överförs den avkopplande känslan till 

människan. Det verkade dessutom som att när våra respondenter interagerade med respektive 

djur uppstod en avkopplande känsla och sinnesfrid hos dem. Ytterligare en anledning till att 

djuren kan verka lugnande hos människor är att de ofta fungerar som en motivation till 

motion. Det kan föranleda till en större anledning att röra på sig på något sätt då djuret oftast 

behöver daglig motion. Ett djurägande kan även resultera i ett miljöombyte, till exempel en 

promenad i skogen med en hund eller att befinna sig i en stall- eller ladugårdsmiljö. 

Miljöombytet kan fungera avkopplande då en klient på ett behandlingshem kan behöva en 

förändring som en del i behandlingen. 

 

Positiv harmoni är något som Tommy uppgav att djuren tillförde honom. Den positiva 

harmonin uppstod när han var tillsammans med djuren och det hjälpte honom att vända ett 

dåligt mående till ett mer avslappnat och balanserat mående. Monika förklarade hur hennes 

känsla förändrades efter att hon varit hos hästarna i stallet. Hon menade att om hon hade haft 

en dålig dag så blev hon lugn av att vara med djuren. Det finns en ömsesidig påverkan mellan 

människa och djur och i Monikas fall så kunde hon inte vara stressad när hon interagerade 

med hästarna. Detta resulterade i att hon infann ett lugn tillsammans med dem; 
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Alltså jag bli mer avkopplad. Är du stressad, arg, förbannad så märker de ju av det på en gång. Så 

där kan man inte vara hur stressad som helst för då kan det gå åt helvete. Så det är väldigt 

avslappnande, man går omkring där. 

 

Monika ansåg också att det var skönt att få komma ut i naturen och köra omkring med hästen 

och hon uppgav att det hade hjälp henne mycket samt att det hade underlättat i behandlingen. 

Miljöombytet i kombination med sällskapet av djuret hade fått en lugnande effekt på Monika 

och till likhet med henne sade Anna att hon fick en skön känsla av livet när hon interagerade 

med hästarna. Hon kopplade ihop känslan med att få vara ute i naturen med att hon blev mer 

harmonisk som person och hon tyckte att det var ”jäkligt skönt” att få vara i skogen med 

hästen och sitta och fundera när hon ville vara i fred. Det som är anmärkningsvärt i hennes 

uttalande är att hon trots allt inte är helt ensam i skogen. Troligtvis ser hon inte hästen som ett 

lika påfrestande sällskap som om en människa vore närvarande. Detta går att återkoppla till 

det tidigare temat ”relationen till djur” där kravlösheten från djuret var betydande. 

 

Jag var ju alltid ute och gick med hunden, jag var mycket ute i skogen i timmar och gå med 

hunden, det var verkligen avkopplande. Då var man för sig själv med hunden. 

 

Detta citat är hämtat från Per då han skildrade den avkopplande känslan som promenaderna 

med hunden tillförde honom. Han sade att han sov bättre och att han kände sig bättre när han 

fick vara ute och röra på sig. När han sedan blev av med hunden uppgav han att han vart 

sittandes och blev latare och latare. För Per blev motionen med hunden viktig både som 

avkoppling, men även som ett sätt att komma ut och röra på sig. Motionen, ledde för honom, 

till ett generellt bättre välmående. I likhet med Per berättade Lotta för oss att hon fick ångest 

av att vara på behandlingshemmet, men att hon mådde bättre när hon fick umgås med 

hästarna och göra någonting, istället för att bara ligga i sängen hela dagen. Hon sade också att 

hon sov bättre och hade något att se fram emot när hon skulle till stallet och fick röra på sig.  

 

6.8 Essensen ”Djur istället för människor” 

När vi läste igenom vårt material påträffande vi sju stycken teman som vi tyckte skildrade 

fenomenet mest trovärdigt utifrån de berättelser som vi fick ta del av. Tillsammans utgjorde 

dessa teman essensen av fenomenet; Djur istället för människor. Vi har valt att kalla essensen 

för Djur istället för människor eftersom vi anser att varje tema berör området att djur i många 

situationer kan kompensera för den mänskliga kontakten samt vara en hjälp i 
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behandlingsarbetet. Under temat ansvar framkommer vikten av att ta ansvar för ett annat 

subjekt och att detta inte går vid ett aktivt missbruk. Ansvaret över ett djur kan te sig lättare 

att hantera jämfört med ett ansvar för en annan människa. Som framgått så innebär inte bara 

djuret ett ansvar utan också att det föreligger en meningsfull sysselsättning. Respondenterna 

berättade att ett arbete med djuren dels gav dem något annat att tänka på och dels att det gav 

dem mer i behandlingsarbetet att interagera med djur istället för att enbart interagera med 

människor. Enligt våra respondenter kunde interaktionen med djuren hjälpa dem att få ett ökat 

självförtroende eftersom djuren exempelvis kunde hjälpa dem att lära sig nya saker och 

övervinna tidigare rädslor.  Att övervinna tidigare rädslor kunde även skapa en adrenalinkick, 

likaså att behärska ett djur i olika svåra situationer. Denna adrenalinkick går givetvis att 

framskapa i interaktion med människor, men vi menar att en positiv kick tillsammans med 

djur kan hjälpa klienter i behandlingsarbetet. Relationen till djur blev vårt mest omfattande 

tema och det var detta tema som främst låg till grund för vår essens. Temat innefattar bland 

annat att respondenterna vid vissa tillfällen hellre interagerade och delade upplevelser med 

djuren än med människor. Det framkom att respondenterna tyckte att djuren lyssnade, var 

kravlösa och att människor i högre grad dömde dem på förhand jämfört med djuren. Under 

detta tema framkom det också att djuren kan fungera som en familjemedlem, vilket visar på 

att respondenterna kunde ersätta den mänskliga relationen med relationen till djuret. Det sjätte 

temat, känslan av att vara behövd, innefattade att respondenterna kände sig behövda av djuren 

och att det verkade hjälpa och stärka dem med sin självbild. När en social mänsklig kontakt 

eventuellt fattas kan ett djur bidra till känslan av att uppfylla en funktion, de är någon. Djuren 

gav respondenterna ett inre lugn som de inte upplevde att de på samma sätt kunde få 

tillsammans med en människa. Dessa sju teman tillsammans tyckte vi speglade essensen Djur 

istället för människor vilket således blev kärnan i det studerade fenomenet. 

 

6.9 Sammanfattning 

Respondenterna fann djurägande som ett stort ansvar som krävde eftertanke och de ansåg att 

de inte kunde ta ansvar för ett djur om de levde ett aktivt missbruksliv. Det fanns även ett 

ansvar gentemot djuren som fanns på behandlingshemmet då de inte kunde strunta i att gå till 

stallet och sköta om dem. Ansvaret fick även några klienter att välja att stanna kvar på 

behandlingshemmet, trots att de ville avvika. Arbeta med djur var en viktig del för dem vi 

intervjuade och arbetet sågs som en värdefull sysselsättning. Att ha fått jobbat med djuren har 

hjälpt många av respondenterna att få bort negativa tankar och drogsug. Sysselsättningen har 
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gjort att de har kunnat fokusera tankarna på djuren istället för på missbruksproblematiken. 

Självförtroende var ett av våra större teman som många av respondenterna berörde. Det 

framkom att arbetet med djuren hade stärkt deras självförtroende då de hade fått lära sig nya 

saker och övervunnit sina tidigare rädslor. Det ökade självförtroendet ledde också, för en av 

våra respondenter, till att han vågade ta kontakt med sina barn igen, vilket han kunde göra 

genom det gemensamma intresset hästar. För många av våra respondenter kunde 

interaktionen, med främst hästarna, leda till en adrenalinkick. Denna kick framställdes av 

olika situationer, så som att behärska djur, övervinna rädslan för hästar eller att få vara med 

när ett får lammar. Vårt största tema blev ”relationen till djur” och detta tema innehöll 

respondenternas vilja om att vid vissa tillfällen hellre prata med djur än med människor 

eftersom djuren var kravlösa, icke dömande och lyssnade utan att avbryta. Några respondenter 

fann det lättare att samtala med djuren framför människor och kunde lättare se sina problem 

efteråt. Många upplevde att de fick glädje och kärlek från djuren och såg djuren som en nära 

vän eller familjemedlem. Känslan av att vara behövd uppgavs vara en viktig aspekt hos de 

människor som levt ett missbruksliv eftersom de eventuellt inte har upplevt denna känsla i 

samma utsträckning tidigare. Det föreföll vara upplyftande att få känna den glädje som djuren 

visade då klienterna besökte dem och att ha haft ett djur som är beroende av en verkar vara 

något som stärker och hjälper människor. Interaktionen med djur förefaller ha haft en 

genomsyrande lugnande och avkopplande effekt på våra respondenter. De uppgav att 

samspelet med djuren gav dem en inre harmoni och kunde förbättra deras sinnesstämning om 

de hade en dålig dag.  Interaktionen med djur, tillsammans med att få vistas i naturen gav 

intryck av att vara stressreducerande och avslappnande. 

 

Ja, jag kan väl säga så här att jag tycker djur /…/ är en väldigt positiv inverkan i behandlingen. 

Det är många svåra stunder, mycket som ska lösas, situationer som man inte är van vid, man får 

utbrott, många som blivit det. Och då går man ner till stallet och går där hos hästarna en liten 

stund och sen är de som fågelungar när de kommer hit igen. /…/ Så jag säger bara att det djuren 

har gett mig, det är ju 50 % av behandlingen. Drygt 50 % är det /…/ 

 

Vi kunde även utröna att alla våra respondenter var rörande överens om att djur generellt var 

bra på behandlingshem, men troligtvis var respondenterna påverkade av att de alla vistades på 

behandlingshem som hade djur och att de alla genomgick en för tillfället lyckad behandling. 

Avslutningsvis fann vi, genom en analys, sju teman som tillsammans utgjorde en essens som 
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vi valda att benämna Djur istället för människor eftersom vi ansåg att varje tema berörde det 

faktum att djur, vid vissa tillfällen, kunde komplettera eller ersätta den mänskliga kontakten. 

 

7. Teori 

För att teoretisera vårt ämne har vi valt symbolisk interaktionism som huvudteori. Valet av 

teori grundar sig på att vi genom resultatet fick uppfattningen om att djur kan symbolisera 

viktiga delar i människors liv. Vårt arbete fokuserar på den interaktion som sker mellan djur 

och människa och vi tror att den symboliska interaktionismen kan hjälpa oss att förstå och 

teoretisera de livsvärldar som vi har fått tagit del av. Övriga teorier är valda för att ytterligare 

belysa kopplingen till vårt valda ämne. Kapitlet avslutas sedan med en sammanfattning av 

samtliga teorier.  

 

7.1 Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism har enligt Herbert Blumer blivit en etikett för en relativt distinkt 

angreppssätt att studera grupper av människor och enskilda människors uppförande. Det finns 

många olika skolor inom den symboliska interaktionismen, men Blumer menar att det trots 

detta finns en generell enighet med hur det ses på området41. Den symboliska 

interaktionismen fokuserar på själva interaktionen, den sociala aktiviteten som tar plats bland 

människor, istället för personliga egenskaper hos individen. Interaktion innebär inte enbart att 

individer är påverkade av andra, utan att det finns en ständig påverkan av varandra när de 

agerar fram och tillbaka. Interaktionen sker heller inte enbart mellan flera människor utan 

även inom den enskilda individen genom att denne agerar med sig själv, inom sig själv42. 

Språket har en betydelsefull plats i den symboliska interaktionismen eftersom det är genom 

det som vi skapar oss en gemensam förståelse för symbolerna och dessutom är interaktionen 

byggd på språket. Blumer ställer upp tre premisser som den symboliska interaktionismen står 

för. Den första premissen innebär att människor agerar utifrån vilken betydelse olika ting har 

för dem. Dessa ting inkluderar allt som finns i den mänskliga världen och meningen till dessa 

ting uppstår genom social interaktion som individer har med andra. Detta utgör den andra 

premissen i den symboliska interaktionismen. Den tredje och sista premissen innebär att 

denna mening genomgår en tolkande process av individen i möten med andra43. 

                                                 
41 Blumer, 1986, s. 1 
42 Ibid., 1986, s. 78-79 
43 Blumer, 1986, s. 2-6 
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7.1.1 Objekt som symboler 

Enligt den symboliska interaktionismen lär vi oss att identifiera och klassificera vår värld 

utifrån vad vi lär oss i interaktion med andra. Vi skapar oss alltså uppfattningen om olika ting 

genom interaktion med andra, inom teorin kallas dessa ting för objekt. Blumer menar att dessa 

objekt får olika betydelse för olika individer beroende på vilken situation de befinner sig i. 

Eftersom alla individer ser världen genom egna perspektiv förändras objektet, inte för att det 

förändras i sig, utan för att människorna ändrar sin definition. Vidare skriver Blumer att alla 

objekt är sociala produkter och är formade och omformade i en process som sker i en social 

interaktion44. Ting som kan förekomma som objekt i sociala interaktioner kan vara fysiskt 

naturliga objekt; ett träd eller mänskligt gjorda ting; en dator. Även djur kan förekomma som 

objekt, likaså andra människor samt vårt förflutna och vår framtid45. För att definiera objekt, 

menar den symboliska interaktionismen, att vi ger dem namn och förstår hur de används 

genom gemensam kommunikation som sker via språket. Språket kan också ersättas av 

symboler, en blomma kan ersätta ordet förlåt eller få betydelsen ”jag älskar dig”46.  

 

Symboler kan alltså fungera som föreskrivna objekt och används ofta för att representera, 

fungera som substitut för, vad än individen vill få representerat. Därför går det alltså att, 

utifrån teorin, dra slutsatsen att det mesta av det mänskliga agerandet är symboliskt. När vi ler 

kan det betyda att vi tycker om något och människan tolkar symbolerna, reagerar sedan på 

dem och fastställer därför vad handlingen står för. Det är viktigt att framhålla att alla objekt 

inte respresenterar något och är därför inte heller symboler. Skillnaden mellan symboler och 

objekt går bortom enbart representation och fungerar dessutom som kommunikation mellan 

aktörer eller inom den enskilda individen. Vi kan alltså berätta något för andra om vilka vi är, 

våra intentioner och känslor genom kommunikation med symboler. Joel M Charon tar upp ett 

beskrivande exempel om hur symboler fungerar som olika symboler beroende på individens 

perspektiv och intention. En häst är enbart ett objekt tills personen tillskriver den en mening 

att fungera som ett substitut för prestige, status, hälsa eller glädje till andra47. 

 

                                                 
44 Ibid., 1986, s. 68-70 
45 Charon, 2001, s. 46 
46 Ibid., 2001, s. 51-52 
47 Charon, 2001, s. 46-47 
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7.1.2 ”Jaget” 

Blumer hänvisar till Mead’s resonemang där människan kan se sig själv som ett objekt. Enligt 

Blumer ansåg Mead att människan uppfattar sig själv, har en idé om sig själv, kommunicerar 

med sig själv och agerar mot sig själv som ett objekt. De här typerna av beteende innebär att 

människan blir objekt inför sitt eget agerande och Mead kallade detta för ”jaget”. Vidare 

ansåg Mead att ”jaget” är en reflexiv process snarare än en struktur48. Det som menas med att 

individen kan se sig själv som ett objekt är att vi kan se vad vi är och vad vi gör samt att vi 

kan se tillbaks på hur vi mår. Vi kan se, förstå och känna igen vad som pågår inom oss, 

exempelvis ”jag är glad, jag är rädd, jag är kär, jag är ledsen”.   

 

För att bättre uppskatta vikten av ”jaget” har Charon sammanställt tre kategorier på vilket sätt 

vi agerar gentemot oss själva. Självkommunikation; vårt jag är ett objekt som vi pratar med. 

Självperception; vårt jag är ett objekt som vi uppfattar, vi kan se oss själva i olika situationer. 

Självkontroll; vårt jag är ett objekt som vi kan använda för att kontrollera vårt eget beteende, 

vi säger till oss själva och styr vad vi ska göra i olika situationer49. 

 

7.2 Emotionell energi 

Randall Collins är en sociolog som skriver om hur en lyckad interaktion kan skapa hög 

emotionell energi. Collins menar att alla människor har en emotionell nivå som går från högt 

till lågt vilket han benämner som emotionell energi (EE). Han menar vidare att hög emotionell 

energi definieras av känslor som självförtroende, entusiasm och styrka hos en individ. En 

individ kan uppnå en hög EE genom en lyckad interaktionsritual, vilken bland annat skapas 

genom att en konversation flyter på och att personernas rytm och tonläge är synkroniserade. 

För att det skall infinna sig en konstruktiv interaktionsritual krävs det att individerna kan 

tillföra liknande men inte identiskt kulturellt kapital som redan finns i konversationen. 

Individer tar till sig kulturellt kapital genom sitt sociala nätverk, som de sedan kan använda i 

andra konversationer för att uppnå en lyckad interaktionsritual. En person kan alltså uppnå 

hög EE nivå genom lyckade interaktioner och fylls därför med positiva känslor. Om en person 

har hög EE nivå kan vem som helst som lyckas hänga med och föra en smidig och flytande 

konversation med denne, höja sin egen EE nivå. För att upprätthålla den höga EE nivån vill 

individer generellt sätt interagera med personer där en lyckad interaktion uppstår. Således 

                                                 
48 Blumer, 1986, s. 62-64 
49 Charon, 2001, s. 72-80 



 

40 
 

undviks personer som det inte går att föra en flytande konversation med eftersom det innebär 

en sänkning av den emotionella nivån då en lyckad ritual inte uppstår50.   

 

7.3 Regioner och Roller 

Sociologen och professorn Erving Goffman har haft stor betydelse för sociologin och den 

symboliska interaktionismen. Hans samhällssyn brukar kallas för det dramaturgiska 

perspektivet, där vi alla spelar teater och där individen vill ge intryck på sin publik. Goffman 

undersöker hur individen presenterar sig själv inför andra och hur individen kontrollerar den 

fakta som introduceras51.  

 

7.3.1 Främre och bakre regioner 

Goffman menar att människor använder sig av två olika regioner, en främre region och en 

bakre region. Den främre regionen används vid framträdandet och det är där individen 

upprätthåller och förkroppsligar vissa normer. En av normerna som upprätthålls i den främre 

regionen är anständighetsnormer som upprätthålls när den agerande befinner sig inom syn- 

och hörhåll för de närvarande, vilka Goffman kallar publiken. Goffman menar att det finns 

fakta som undertrycks i den främre regionen eftersom den agerande måste rätta sig efter de 

regler och normer som finns där. Det finns därför en bakre region som Goffman kallar 

’bakom kulisserna’, där kan den agerande kan släppa fram dessa fakta. Den agerande kan 

slappna av och kliva ur den rollgestalt denne besitter i den främre regionen samt plocka av sin 

så kallade fasad. För att den bakre regionen skall vara fulländad krävs det att aktören har 

kontroll så att denne inte hamnar i en oförberedd främre region. Skiljelinjen mellan främre 

och bakre regionerna finns överallt i vårt samhälle, som exempel tar Goffman upp 

restaurangbranchen där köket fungerar som en plats där publiken, gästerna, kan utestängas. 

Aktörerna, personalen, förbereder sig i dessa bakre regioner. Där kan personalen vila från sin 

roll för att sedan kunna agera som servitör inför publiken i matsalen, vilken fungerar som den 

främre regionen. Bakre regionen fungerar således som ett rum där rutinen förbereds och den 

främre regionen där framträdandet äger rum52. 

 

                                                 
50 Collins, 1992, s. 170-175 
51 Goffman, 2002. 
52 Goffman, 2002, s. 97-111, 207 
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7.3.2 Fasad och Roller 

Begreppet framträdande används av Goffman i den meningen att individen visar upp sig för 

och har ett visst inflytande på observatörer. Fasad är den beteckning på den del av den 

agerandes framträdande som är regelbunden och den används avsiktligt eller omedvetet av 

individen under dennes framträdande i den främre regionen. I den bakre regionen kan 

individen eventuellt lämna fasaden och vila från sin roll för att förbereda sig inför kommande 

framträdande i den främre regionen. Fasaden kan dock ge upphov till stereotypiska 

förväntningar på individen när denne har åtagit sig en roll. Fasaden skapas inte utan väljs och 

detta kan ge upphov till svårigheter då individen tvingas välja en lämplig fasad i olika 

situationer. Till fasaden hör oftast en etablerad social roll och i de flesta fall är fasaden 

förutbestämd gentemot rollen53. Goffmans roll-begrepp innebär att alla individer antar en roll 

i varje interaktionssituation. Aktören går in i rollen och förutsätter att observatörerna tror att 

aktören besitter de egenskaper som denne framskapar. Rollgestaltningen, menar Goffman, är 

en del i jagframställningen i förhållande till andra i den sociala interaktionen54. Goffmans 

rollbegrepp går således att koppla ihop med det som i den symboliska interaktionismen 

förklaras som ”jaget”. I varje interaktion med andra kan vi se oss själva som objekt och 

därmed inta en passande roll för situationen. 

 

7.4 Sammanfattning 

Den symboliska interaktionismen fokuserar på själva interaktionen, den sociala aktiviteten 

som tar plats mellan människor. I interaktion sker en växelvis påverkan mellan individerna, 

men det pågår även en interaktion inom den enskilda individen genom det aktiva tänkandet. 

Individer använder symboler för att identifiera och skapa sig en uppfattning om olika ting i 

vår värld, dessa ting kallas inom den symboliska interaktionismen för objekt. I den 

symboliska interaktionismen menas att individen kan se sig själv som ett objekt. Objektet som 

sådant kallas för ”jaget” eftersom vi är förmögna att ha en självperception, en 

självkommunikation samt en självkontroll. Objekten kan få olika symboliska betydelser för 

människor och det är därför språket är en central del inom teorin. Genom språket kan vi 

kommunicera och skapa en gemensam förståelse för objekten men språket kan även ersättas 

av symboler. Symboler fungerar alltså som en kompensation för vad än individen vill att de 

                                                 
53 Ibid., 2002, s. 28-33 
54 Ibid., 2002, s. 25-28, 218-220 
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ska representera. Därför går det att dra slutsatsen att det mesta av det mänskliga agerandet är 

symboliskt.  

 

Collins skriver om hur en lyckad interaktion kan skapa en hög emotionell energi (EE). En hög 

EE kännetecknas av entusiasm, spontanitet och självförtroende och en lyckad interaktion 

uppstår när en konstruktiv konversation flyter på och ett samspel mellan individerna upplevs. 

Det krävs även att individerna tillför kulturell kapital till konversationen för att en lyckad 

interaktionsritual skall inträffa. Människor umgås generellt sätt helst med andra individer som 

har ett högt EE eftersom om en positiv interaktion inträffar så höjs också den andre individens 

energinivå. Goffman i sin tur gör liknelser till teaterscenen när han förklarar samspelet mellan 

människor. Den främre regionen fungerar som scenen där aktörerna intar olika roller beroende 

på vilken situation de befinner sig i och i den främre regionen väljer individen en lämplig 

fasad som är passande för rollen. I den bakre regionen, kulisserna, kan individen slappna av 

och låta rollen och fasaden vila inför det kommande framträdandet i den främre regionen. 

 

8. Diskussion 

I kommande kapitel kommer vi först föra en diskussion om vårt syfte och våra 

frågeställningar samt om dessa har besvarats. Vidare förs en diskussion om studiens resultat i 

relation till tidigare forskning och till de valda teorierna. Resultatet kommer att belysas 

ytterligare med hjälp av två teorier som är relevanta för vårt område. Kapitlet avslutas med 

våra reflektioner kring framtida forskning och egna tankar om studien. 

 

8.1 Resultat i relation till syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur personer med missbruksproblematik 

upplever en interaktion med djur. Vi ville få respondenternas subjektiva berättelser om hur det 

var att interagera med djur när dessa hade en central plats i det terapeutiska sammanhanget 

och hur detta kunde vara behjälpligt i deras missbruksbehandling. Efter åtta intervjuer kunde 

vi genom en analys finna sju stycken teman som beskrev fenomenet och essensen 

utkristalliserades som djur istället för människor.  

 

Det vi huvudsakligen kan konstatera är att djur berör många livsområden och påverkar dessa 

områden påtagligt. Vi anser att djur har en övervägande positiv inverkan på dessa individer 

och utifrån vårt resultat kan vi se att det pågår många underliggande processer i interaktionen 
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mellan våra respondenter och djuren. Det ökade självförtroende som djur kan bidra till hjälper 

klienterna i deras behandling eftersom de kan få självförtroende till att ta nästa steg i 

behandlingen. Den sysselsättning, med betoning på meningsfull, som djur innebär hjälper 

klienter att tänka på annat än sin problematik, de får känna ett ansvar inför något och känner 

sig behövda av djuren. Vi tror alltså att djuren fungerar som en viktig del i klienternas 

behandling eftersom de kan tillföra viktiga delar och tillfredställa behov som klienterna 

behöver för att komma framåt. Det mest centrala som sker mellan respondenterna och djuren 

under en interaktion är att respondenterna har lättare att öppna sig och prata med djur än vad 

de kan göra med människor. Vid interaktionen kan de se djuret som en bra samtalspartner 

som inte ställer samma krav som de känner att de kan få från människor. På grund av sin 

missbruksproblematik har de, i mer eller mindre utsträckning, upplevt samhällets negativa 

stämpling men känner inte att djuren har samma fördomsfullhet när de umgås med dem. För 

en person med missbruksproblematik finns det viktiga delar som kan ha negligerats under 

missbrukarkarriären, vilka kan vara att skapa en kärleks- och tillitsfull relation till någon 

annan. Klienterna beskriver relationen till djuret som stark och kärleksfull, djuren blir ett 

betydelsefullt sällskap, en nära vän och familjemedlem. Interaktionen tillsammans med djuren 

på behandlingshemmet skapar förutsättningar för att klienterna skall kunna utveckla en sådan 

relation. Djuren har även en lugnande och avkopplande inverkan på våra respondenter, detta 

är något som uppkommer i interaktion tillsammans med djuren och den lugnande effekten kan 

vara betydande i deras behandling. Interaktion tillsammans med hästarna på de 

behandlingshemmen som vi besökte kunde ge upphov till en stark adrenalinkick som vi i flera 

fall kunde jämföra med de kickar de kunde få ut av sitt tidigare kriminella liv. Genom att 

klienterna kunde få en positiv kick av att interagera med djur visar det att det går att få en kick 

av livsupplevelser utan att tillföra illegala substanser. 

 

De behandlingshemmen vi besökte använde inte djuren i en utpräglad terapimetod utan fokus 

låg på sysselsättning och daglig aktivering. Det finns väl utarbetade metoder där djuren 

används som verktyg i terapisessioner, men det verkar som att det generellt inte har etablerats 

inom missbrukarvården och framför allt inte i den svenska missbrukarvården. Animal 

Assisted Therapy är en sådan metod och används främst inom den svenska äldrevården, men 

vi anser att en sådan metod borde fungera lika väl inom missburkarvården utifrån de 

förutsättningar och resultat som vi har fått fram i detta arbete. 
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8.2 Resultat i relation till tidigare forskning 

Den tidigare forskningen som vi har presenterat går att förena med majoriteten av vårt 

resultat. Forskningen visar att utvecklade metoder där djur används som ett verktyg i 

terapisituationer kan hjälpa bland annat barn med emotionella problem samt ungdomar med 

psykiska funktionshinder.  Det är främst Animal Assisted Therapy (AAT) som vi har läst 

forskning om och det är bevisat att områden som sociala färdigheter, åldersrelaterat beteende, 

självkontroll och aggressivitet med fördel går att arbeta med genom metoden. Liknande 

livsområden är överförbara på personer med missbruksproblematik och det går garanterat att 

arbeta med ytterligare livsområden som skulle gynna en sådan problematik. Vi har genom 

vårt resultat kommit fram till att djuren hjälper klienterna i deras behandling på ett eller flera 

sätt. AAT är en målfokuserad metod som skulle ge tydligare resultat om den användes och en 

sådan metod skulle få arbetet med djur på behandlingshemmen att mer ingå i ett medvetet 

terapeutiskt sammanhang. Likaså är Equine-Facilitated Psychotherapy or Learning (EFP/L) 

en praktisk metod där djuren används på ett medvetet sätt i terapi. I Ewings studie 

framkommer det, till likhet med vårt resultat, att ett miljöombyte kan innebära att en bra 

behandling lättare går att uppnå. 

 

Uvnäs Moberg har funnit att oxytocin är något som utsöndras både hos människor och hos 

djur när en positiv social interaktion äger rum. Under vårt tema ”djurens lugnande inverkan” 

har vi konstaterat att djuren har en avslappnande inverkan på våra respondenter och att de vid 

en interaktion med djur känner sig lugna och mindre stressade. Vi ser en stark koppling till 

Uvnäs Mobergs teori då det antagligen är utsöndringen av hormonet oxytocin som leder till en 

känsla av välbefinnande hos våra respondenter. Detta ser vi som ännu en stark anledning till 

att använda sig av djur inom den svenska missbrukarvården då en behandling kan vara 

påfrestande och stressande. En lyckad interaktion skapar en känsla av lugn och ro, på grund 

av att hormonet utsöndras, som vi tror är väldigt viktigt för att klienterna skall orka 

genomföra en missbruksbehandling där de oftast rannsakar sig själva och bearbetar sitt 

förflutna. 

 

Med hjälp av djur kan det skapas en mening och betydelse för demenssjuka, detta har Baun 

och McCabe bevisat, vilket även vi kan stödja med vårt resultat men som vi dock kopplar till 

personer med missbruksproblematik. På samma sätt som en person med Alzheimer har ett 

behov av att få känna mening och att få känna sig behövd är det en viktig del för alla 
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människor, likaså för personer i missbruksbehandling. För våra respondenter har även djuren 

haft en betydande roll då de inte alltid har behövt utöva verbal kommunikation med dessa. 

Detta är även något som Baun och McCabe framhåller i sin studie om demenssjuka. Också 

Willis menar att djur är användbara i terapeutiska sammanhang då dessa fungerar som 

sällskap och hjälper personer att utveckla sin livskvalitet. Willis framhåller att en positiv 

interaktion och relation till djur kan medföra att patienter bättre tar hand om sin egen hälsa när 

de vet att det finns djur som är beroende av dem. Det som Willis beskriver är även det som 

framkommer i vårt tema ”känslan av att vara behövd”. När klienterna har djur som är 

beroende av dem känner de ett ansvar och vill ta hand om sin hälsa på ett annat sätt än jämfört 

med när de var i sitt missbruk. De inser att de måste kunna ta hand om sig själva innan de kan 

ta hand om ett djur för att förmå sig ge djuret bästa möjliga omvårdnad. Avslutningsvis ser vi 

en likhet med Melsons studie om personlig utveckling och inlärning med vårt resultat. En 

interaktion med djur kan hjälpa, inte bara barn, utan även äldre personer med 

missbruksproblematik att utveckla sin sociala och empatiska förmåga. För barn kan djuren 

fungera som en motivation till inlärning men vi ser det som att djuren kan fungera lika bra 

som en motivation till att missbrukaren skall orka genomgå en fullständig behandling. 

 

8.3 Resultat i relation till teori 

Inom den symboliska interaktionismen blir ting till objekt som människan använder i 

interaktion och ett objekt kan exempelvis vara ett djur. Dessa djur kan också fungera som 

symboler och i resultatet framkommer det att respondenterna använder djuren som ett 

substitut för en mänsklig kontakt. De föredrar att vid flera tillfällen interagera med djur istället 

för med människor och djuren representerar våra olika teman. Temana som beskriver 

fenomenet av interaktionen utgör tillsammans en symbol för ett nyktert liv där bland annat 

ansvar ingår. Djuret i sig symboliserar en nära vän, en familjemedlem, kärlek och glädje samt 

det ansvar och självförtroende som växer hos människan i interaktion med djuret. För några 

av våra respondenter är djuren en meningsfull sysselsättning, ger ett ökat självförtroende, en 

adrenalinkick och/eller känslan av att vara behövd. Genom symboler kan vi berätta för andra 

vilka vi är, djuret kan således hjälpa respondenterna att visa för omgivningen att de tillhör ett 

vanligt ”Svenssonliv” eller vad de än vill representera. När klienterna är vid en travbana 

symboliserar hästen att de är som vilka travintresserade människor som helst och inte får 

någon direkt stämpling som missbrukare. Enligt den symboliska interaktionismen kan 

människan se sig själv som ett objekt och vi vill påvisa att interaktion med djur underlättar för 
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klienter att se sig själv objektivt, få en uppfattning om sig själv och se till hur de mår. Som 

framkommer i resultatet uppger en av våra respondenter att han i interaktion med hästen kan 

se sina problem tydligare och konkretare. Hästen hjälper honom alltså att se sig själv som ett 

objekt, han kan få en uppfattning om sig själv, sitt ”jag”. Djur kan i allmänhet hjälpa individer 

att uppfatta, det Mead kallar för ”jaget” genom en växelvis interaktion med djur. Detta är 

något som alla individer behöver eftersom de då får en självkommunikation, självperception 

och självkontroll. Vi anser att det är något som är speciellt viktigt för personer med 

missbruksproblematik, då de ofta tenderar att tappa sin självbild, ”jaget”, under missbruket. 

 

Så, eftersom ett djur kan symbolisera den mänskliga kontakten som våra respondenter 

behöver och det sker en lyckad interaktion mellan dessa parter så ökar välbefinnandet hos 

respondenterna. Collins menar att vid en lyckad interaktion ökar individens emotionella 

energi (EE) och energin kännetecknas av självförtroende, entusiasm och styrka hos individen. 

Vi menar att detta går att se vid en interaktion mellan människa och djur och inte enbart 

mellan två individer. Som vårt resultat visar så interagerar respondenterna hellre med djur än 

människor, eftersom det sker en lyckad interaktion som medför att EE nivån höjs. 

Respondenterna uppnår lättare en lyckad interaktion tillsammans med ett djur eftersom djuret 

inte ställer samma krav som människor kan göra. Respondenterna upplever också att djuren 

alltid lyssnar, inte dömer dem, samtidigt som de är en levande varelse som ger respons vid 

interaktionen. Det är dessa aspekter som gjorde att våra respondenter upplevde interaktionen 

med ett djur vara mer lyckad än en interaktion tillsammans med en människa. I enlighet med 

Collins teori medför detta alltså att EE nivån höjs hos respondenterna och de upplever ett 

välmående. 

 

När vi pratade med våra respondenter framkom det att det fanns en skillnad i hur de agerade 

och uppförde sig när de umgicks och interagerade med djuren än övrig tid. De kände att de 

kunde gå ner till stallet eller ladugården för att prata med djuren, få perspektiv på problem 

eller om de hade något som tyngde dem. Med Goffmans ord kan man likställa interaktionen 

med djuren som den bakre regionen där de förbereder sig för den främre. Den främre regionen 

är i deras fall gruppsamtal på behandlingshemmet eller sessioner när de talar om sitt tidigare 

missbruk eller sitt vardagliga liv. Interaktionen i den bakre regionen med djuren hjälper 

klienterna att förbereda sig inför den främre regionen, då bland annat självförtroendet stärks 

och ansvarskänslan ökar vilket hjälper dem att gå vidare i sin behandling, som sker i den 
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främre regionen. I den bakre regionen kan klienterna slappna av och de kan plocka av sin 

fasad som de troligtvis varit tvungna att upprätthålla under sitt missbruksliv. Resultatet visar 

att respondenterna uppfattar det som att djuren inte dömer dem för deras tidigare 

missbruksroll eller vad de har gjort. Uppfattningen bidrar till att klienterna kan vila i både sin 

roll och fasad som de har byggt upp under missbruket och istället inta rollen som någon som 

tar hand om djuren på behandlingshemmet. Tillsammans med djuren kan klienterna utveckla 

och inta en ny roll och en ny fasad som de sedan kan använda i den främre regionen. Eftersom 

klienterna kan vila från sin roll och sin fasad som de använder i den främre regionen, finns det 

möjlighet att utveckla det Mead kallar för ”jaget”. Klienterna har en annan möjlighet att se sig 

själva som ett objekt då de inte behöver inta någon särskild roll vilket är fallet i den främre 

regionen. Det innebär att klienter som får vara på ett behandlingshem där det finns djur alltså 

har möjligheten till att inta en annan roll än den de kom dit med.  

 

8.3.1 Djur och människor 

Med hjälp av den symboliska interaktionismen har vi diskuterat hur vårt resultat går att 

koppla till teorin och under föregående kapitel har vi själva kopplat ihop varför djur kan vara 

viktig del i människans liv. Vi vill nu belysa detta ytterligare genom att föra en diskussion 

kring vårt resultat i relation till två teorier som tar upp djurens positiva inverkan. Sociologin 

har mer och mer börjat intressera sig för relationen mellan människa och djur och djuren kan i 

sig fungera som ett stöd som kan utnyttjas oavsett tid på dygnet då kanske familjemedlemmar 

eller vänner är upptagna.  

 

Sheila Bonas m.fl. beskriver att mycket av den litteratur som handlar om de positiva 

effekterna av att äga ett djur har underförstått gjort en antydan om att relationen mellan 

människor ligger till grund för att utveckla en social relation till djur. Begrepp som 

tillgivenhet, sällskap och stöd används frekvent när det beskrivs vad ett djurägande kan 

innebära och i en tidigare studie som Bonas m.fl. gjort visade det sig att barnfamiljer i högre 

grad upplever negativ interaktion mellan familjemedlemmar än vad de gör gentemot djur samt 

att de mänskliga relationerna är mer invecklade än vad relationerna till sällskapsdjuren är. 

Avslutningsvis skriver Bonas m.fl. att utifrån den tidigare forskning som finns och med 

utgångspunkt i det resultat deras forskning visade så finns det likheter mellan mänskliga 

sociala relationer och sociala relationer gentemot djur, vilket de menar kan innebära att 
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människors relationer till djur är minst lika viktiga och utvecklade som människors relation 

till varandra55.  

 

Enligt Hart kan ett varmt och accepterande sällskap ge väsentlig tröst, avkoppling och 

underhållning. Hart menar att människor värdesätter sällskapet som ett djur kan erbjuda då 

ensamhet och bristen på socialt stöd är riskfaktorer som kan påverka individens välmående. 

Vidare menar Hart att för personer med mentala problem kan interaktionen; närheten, värmen 

och acceptansen från djuret lugna en manisk person eller ljusa upp personens depression. 

Bristen på socialt sällskap och ett stödjande nätverk kan leda till depression, stress och nedsatt 

immunsystem med efterföljande sjukdomar. Djuren kan i det fallet fungera som ett ypperligt 

substitut för socialt sällskap och interaktion. Trots att djuren inte pratar så finns de där med 

sin kärlek och tillgivenhet i så hög grad att individerna nästan oundvikligen pratar med dem i 

alla fall. Djur fungerar alltså som en samtalspartner trots att den inte svarar med en verbal 

konversation. Genom att erbjuda meningsfull kärlek och trygghet samt fungera som ett 

tillgivet sällskap, menar Hart, att djuret kan fungera som en kompensation när möjligheten till 

positiv mänsklig interaktion saknas av någon anledning56. 

 

Bonas påvisar att människor uppfattar de mänskliga relationerna mer negativa än relationerna 

till djur och att relationen till djur är minst lika viktig och utvecklad som den till människor. 

Vårt resultat med temat ”relationen till djur” går i samma linje som Bonas teori då det tydligt 

framkommer att relationen till djuren är ytterst viktig för våra respondenter. De benämner 

själva att djuren ses som en riktigt nära vän och familjemedlem. Vi kan se att det 

komplicerade i relationen mellan människor, som Bonas menar i sin teori, är den kravlöshet 

som vi i vårt resultat har fått fram att djuren inte tillför på samma sätt. Likaså finner vi att den 

sociala betydelsen relationen med djur får för människor lyser igenom i vårt resultat då både 

djur och människor tilldelas en personlighet och fungerar som en samtalspartner. Våra 

respondenter anser däremot att relationen till djuren, återigen, är mindre komplicerad och det 

här anser vi visar på att relationen till ett djur kan vara minst lika djup och utvecklad som 

relationen till en människa. Harts teori om att djuren fungerar som en livskvalitetshöjare går 

ihop med den symboliska interaktionismen där djuren kan ses som ett objekt eller en symbol 

för den mänskliga kontakten. När en positiv mänsklig interaktion saknas har vi kommit fram 

                                                 
55 Bonas m.fl., 2000, s. 209-234 
56 Hart, 2006, s. 73-91 
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till att djuren bland annat kan erbjuda sällskap, sysselsättning och motion. De kan även hjälpa 

till att stärka självförtroendet, ansvarskänslan samt erbjuda en kick som annars skulle 

eftersökas på annat sätt, genom exempelvis som Lotta beskrev det; att dra iväg ifrån snuten i 

en stulen bil. Vårt resultat visar även på att djuren har en lugnande inverkan på 

respondenterna. Där framkommer det att interaktion med djur förbättrar människors allmänna 

livskvalitet, både fysiskt, psykiskt och socialt. Vårt resultat visar positiva effekter hos 

respondenterna på alla plan och ser att djuren kan påverka en individs livssituation så till den 

grad att en person med tung missbruksproblematik kan förändra sin situation, tack vare en 

lyckad interaktion och relation med djuret. 

 

Både Bonas m.fl. och Hart är inne på att sociala relationer mellan djur och människor är 

positivt. Collins menar i sin tur att en lyckad interaktion får individen att må bättre och en 

sammankoppling mellan dessa teorier kan ses eftersom Bonas m.fl. beskriver att människors 

relation till varandra är lika avancerad som den mellan människa och djur. Hon har också 

kommit fram till att relationen mellan människa och djur är mindre konfliktfylld och att 

djuren ger ett socialt stöd, tillgivenhet och sällskap. Likaså anser Hart att djuren har en positiv 

inverkan i relation till människor. Hon menar att djuren bidrar till en allmän 

livskvalitetshöjning hos människan då det råder brist på mänskligt socialt stöd. Djuret kan i de 

fall fungera som ett utmärkt substitut för sällskap och interaktion. En sådan interaktion kan 

förekomma i det Goffman kallar för den främre och den bakre regionen där djuret kan vara ett 

objekt för individen i interaktion med andra eller sig själv. 

 

8.4 Reflektioner om framtida forskning 

Som det har framgått av de två föregående kapitlen anser vi att djur borde ingå i den svenska 

missbrukarvården, men att den skulle vara mer metodbaserad. Vi efterlyser därför mer aktuell 

forskning som inriktar sig på kopplingen mellan djurterapi och missbrukarvård. En anledning 

till att vi valde det här ämnet och kopplingen mellan djurterapi och missbrukarvård, var att vi 

inte kunde finna en sådan koppling när vi genomförde vår sökning. Som vårt resultat visar går 

det dock att kombinera dessa och vi tror till fullo på att djur borde integreras mer på 

behandlingshem i Sverige. Något som slog oss när vi gjorde vår sökning över området var att 

metoder som AAT verkade vara utbredda i USA och även inom äldrevården i Sverige. Vi ser 

kopplingen mellan djurterapi och missbrukarvård som en intressant forskningsfråga, speciellt 

utbredningen av det i Sverige.  
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I vår uppsats har perspektivet legat på vad klienterna har upplevt i en interaktion med djuren, 

men vi har helt uteslutit aspekten om hur djur påverkas av att ingå i ett terapeutiskt 

sammanhang. Även detta perspektiv behöver lyftas fram så att en missbruksbehandling kan 

genomföras på ett så etiskt korrekt och optimalt sätt som möjligt. Vi ser att det finns en 

möjlighet att fördjupa sig ännu mer i något av våra teman, till exempel varför känslan av att 

vara behövd är så viktigt och hur det konstaterandet kan tas tillvara på inom olika områden. 

Varför behöver vi känna att vi är behövda och varför är det en så viktig del för människor som 

befinner sig i ett beroende? Vi ser även att det borde forskas vidare inom området om varför 

personer med missbruksproblematik hellre interagerar med djur vid vissa tillfällen än med 

människor eftersom det resultat som vi har kommit fram till är säkerligen inte uttömmande på 

detta område. Avslutningsvis vore det lika intressant att se forskning kring samma ämne som 

vi har undersökt men att ställa frågan i ett genusperspektiv. Kan det finnas skillnader i hur 

kvinnor och män upplever interaktionen med djur? Finns det skillnader i kvinnors respektive 

mäns behov som går att tillfredställas i interaktion med djur? Hur ter sig detta i en miljö av 

behandlingshem? 

 

8.5 Avslutande reflektioner 

När vi har genomfört vår studie har vi i enlighet med fenomenologin lyckats med att få tag på 

genuint passionerade respondenter. De har varit positiva till att ha djur i behandling och vi har 

fått uppfattningen av att de gärna berättat om sina erfarenheter och upplevelser för oss. Detta 

har medfört att vår uppfattning har utvecklats om hur det är att ha djur inom missbrukarvården 

och vi har idag en stark tilltro till att det är övervägande positivt. Positiviteten hos 

respondenterna kan dock ha påverkats av att samtliga genomgick en lyckad behandling när vi 

intervjuade dem. Det kan vara en förklaring till varför vi inte fick fram någon negativ aspekt 

om interaktion med djur i allmänhet och djur på behandlingshem i synnerhet. Vi är nöjda med 

att vårt urval blev så jämt, både köns- och åldermässigt och att vi inte heller hade några större 

problem att få respondenter med missbruksproblematik att ställa upp på intervju. Från början 

trodde vi att detta kunde bli ett problem då personer med sådan eller liknande problematik 

dels kan befinna sig i en jobbig behandling och dels inte vill dela med sig av sina erfarenheter. 

Vi är medvetna om att vi som forskare kan ha påverkat respondenterna vid intervjutillfällena 

då vi var två unga, oerfarna tjejer och respondenterna kan ha uppfattat vår positiva inställning 

till fenomenet och gav svar därefter. Respondenternas svar kan också ha påverkats av vår 
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förmåga att intervjua, då ledande frågor kan ha förekommit under intervjuerna. Vi har 

dessutom haft en medvetenhet om att vår förförståelse kan ha påverkat oss och 

respondenterna under intervjuerna samt under framställandet av uppsatsen. Vi har däremot till 

största möjliga mån försökt sätta vår förförståelse i epoké, men som fenomenologin påvisar, 

kan den på ett omedvetet plan ändå påverka oss i arbetet.   

 

Om vi kritiskt granskar vårt arbete kan vi i efterhand konstatera att den negativa synpunkten 

om interaktion med djur kunde ha belysts i större utsträckning. Vi skulle ha kunnat söka efter 

någon artikel som hade den infallsvinkeln. En sådan negativ aspekt kunde vara viktig att 

belysa eftersom det kan finnas problem med att integrera djur på behandlingshem. Människor 

kan vara allergiska eller rädda för djur, men det behöver inte vara ett stort problem då 

alternativet finns att ha ett akvarium med fiskar som kan bidra till samma lugn som andra djur 

kan ge. Avslutningsvis är vi nöjda med den kvalitativa metoden och den fenomenologiska 

ansatsen då vi genom dessa har haft möjligheten att nå fram till respondenternas livsvärld och 

uppnått syftet. Vidare anser vi att våra teman tillsammans beskriver kärnan av fenomenet, 

men vi ser en problematik i att veta när kärnan verkligen är funnen eller när vidare 

undersökning krävs. 
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Bilaga 1 

 

Intervjumanual 
• Presentation av oss och arbetet 

• Etiska krav 

 Konfidentialitetskravet -anonymitet 

 Informationskravet – information om syftet 

 Samtyckeskravet – frivillig medverkan, får avsluta 

Nyttjandekravet – används bara av oss 

• Bakgrund 

 Berätta lite om dig själv? 

 Ålder 

Varför är du här? 

Frivilligt eller tvångsplacerad? 

Har du haft djur tidigare? 

 Vad för sorts djur? Hur umgicks du med ditt djur?  

Berätta ett starkt minne? 

• Relationen med djuret 

Beskriv hur en dag ser ut för dig?  

Vad finns det för djur här? 

Kan du berätta om ditt första möte med djuren här? 

När och hur umgås du med djuren? 

Hur känns det när du har umgåtts med djuren? 

Betyder djuret något för dig behandlingsmässigt? 

Finns det något speciellt tillfälle då du känner att djuren har påverkat dig positivt 

och/eller negativt? 

• Framtidsutsikter 

Har din syn på djur förändrats? 

Har din syn på dig själv och eller/ ditt liv förändrats? 

Tänker du skaffa djur i framtiden, vilket, varför? 

Något du vill tillägga? 


