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Genom tiderna har det funnits ett särskilt band mellan människan och 

sällskapsdjuret. Forskning tyder på att denna relation bär med sig åtskilliga 

fördelar för människan. I den här studien undersöks vad hästen och hunden 

upplevs ha för inverkan på människan. I studien intervjuades 15 kvinnor 

som har djurrelaterade yrken. Nio beskrev hundens inverkan och sex 

beskrev hästens. Materialet komprimerades tills fem typer av inverkan 

framträdde: att människan (1) får en nära vän, (2) får välbefinnande, (3) 

får kraft, (4) utvecklar empati och (5) utvecklar ansvar. Skillnader som 

förekom var att hästberättelser fokuserade på gemenskap med andra 

människor i stallet och hundberättelser på sällskap från hunden. I 

berättelserna framkom även negativa teman som författarna har valt att 

bortse från och istället fokuserat på det positiva. Studien kan indikera att 

hundar och hästar kan komplettera varandra då de har olika syften i 

människans liv. 

 

Keywords: human-animal interactions, animal assisted therapy, well-being, 

horse, dog   

 

 

Inledning 

 
Under lång tid har det föreslagits i artiklar och nyhetsskildringar att djur har en positiv inverkan 

på människan. Med positiv inverkan menar författarna av den här uppsatsen att människan 

utvecklar psykiska och fysiska fördelar vid interaktionen med häst och hund, exempelvis blir 

människan mer aktiv i livet och måste ta hand om någon mer än sig själv. Den här 

forskningsfrågan är viktig på grund av att den inte är så uppmärksammad i Sverige och att det 

kan finnas nya positiva psykologiska teman att urskilja. Författarna gjorde en undersökning 

med intervjuer där studien undersökte specifikt vad hundar och hästar har för positiv inverkan 

på människan och om det finns några gemensamma teman mellan hundar och hästar. Studien 

baseras på intervjuer med endast kvinnor då de dominerar de berörda yrkeskategorierna. 

 

 

Djur och människa 
 

Det har dokumenterats i historien, forskning och litterärt att det finns ett särskilt band mellan 

djur och människa och att sällskapsdjuret har en viktig roll i människans liv och kan bidra med 

fysiska, sociala och psykiska fördelar (Walsh, 2009). Under de senaste 30 åren har det utförts 

studier som visar att interaktion med sällskapsdjur bidrar till en bra återhämtning från svåra 

eller kritiska tillstånd, bättre hälsa samt ökat psykosocialt välbefinnande (Barker et al.,; 

Friedmann & Tsai; Wells, hämtat från Walsh, 2009). Mycket forskning tyder just på att 

sällskapsdjur bidrar till ökat välbefinnande (t.ex. Peacock, Chur-Hansen & Winefield, 2012). 
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Utz (2014) visade att interaktionen med ett sällskapsdjur kan bidra till ökat socialt stöd, att 

människan upplever bättre fysisk hälsa och att djurägande kan bidra till bättre självidentitet.  

I början av 1980-talet rapporterades det att djurägare levde i snitt ett år längre, än icke djurägare, 

efter avslutad behandling på vårdhem. Detta blev omskrivet i populärlitteraturen och kan räknas 

som den första publicerade studien som talar om djurägandet som en sjukdomsmotverkande 

faktor (Friedmann, Katcher, Lynch & Thomas, 1980). Ett decennium senare kungjordes 

ytterligare att det fanns fysiska fördelar med sällskapsdjur; djurägarna hade en aning lägre 

systoliskt blodtryck, kolesterol och triglyceridvärden än icke-djurägare, detta rapporterade 

Anderson, Reid, och Jennings om (refererad i Beck & Katcher, 2003).  

Studier visar att människor med bristande socialt stöd löper större risk för att drabbas av 

fysiska och psykiska problem, särskilt bland utsatta grupper i samhället (t.ex. Melson, 2003). 

Odendaal (2000) menar att den terapeutiska roll som sällskapsdjur får ta på sig endast är inriktad 

på svagare människor i samhället, såsom psykiskt/fysiskt handikappade, kroniskt sjuka 

personer, missbrukare, äldre och barn. Viktigt att notera är att sällskapsdjur inte kan hjälpa alla, 

då det inte är praktiskt eller emotionellt möjligt för alla att ha djur (Odendaal, 2000).  

Det finns individuella skillnader när det gäller attityd, syn och inställning mot sällskapsdjur, 

kvinnor har dock lättare att visa starkare känslor för sällskapsdjur än vad män har (Serpell, 

2004). När en individ får frågan om vad han eller hon får ut av sitt sällskapsdjur är svaret ofta 

sällskap, en lekkamrat eller någon att älska och bry sig om (Herzog, 2011). Tidigare forskning 

har kommit fram till att sällskapsdjur kan öka hälsan och det psykiska välbefinnandet hos 

människan, enbart genom sin närvaro; detta kallas för ”sällskapsdjurseffekten” (”pet-effect”) 

(t.ex. Herzog, 2011). Hines (refererad i Walsh, 2009) fann att det är lättare för människan att 

känna kärlek och empati när det finns ett starkt band mellan människan och hennes 

sällskapsdjur. 

 

 

Djur och äldre 
 

Sällskapsdjur är betydelsefulla för äldre människor då de ökar livskvalitén och medför också 

färre hälsoproblem, enligt Baun, Johnsson och McCabe (hämtat från Walsh 2009). Ett 

sällskapsdjur ger också trygghet, sällskap och en känsla av säkerhet menar Baun och McCabe 

(refererad i Walsh, 2009). Människor på demensboenden eller vårdhem upplevs må bättre när 

det finns något slags sällskapsdjur på enheten. Ett exempel som Filan och Llewllyn-Jones 

(refererad i Walsh, 2009) tog upp om sällskapsdjurs positiva inverkan på äldre människor var 

när det installerades ett akvarium på ett äldreboende, detta resulterade i att de äldre åt mer, blev 

lugnare och umgicks mer med varandra. 

Moretti et al. (2011) beskriver i sin vetenskapliga artikel en undersökning där syftet var att 

ta reda på om sällskapsdjur hade en särskild inverkan på dementa äldre människor. Studien som 

Barak, Savorai, Mavashev, och Beni (refererad i Moretti et al., 2011) utförde visade positiva 

resultat; de dementa påverkades och det visade en statistisk signifikant skillnad att deras 

beteende förändrades när de umgicks med sällskapsdjuren.  

 

 

Djur och barn 
 

För att ta reda på sällskapsdjurets inverkan på barn har det bland annat gjorts studier med 

sällskapsdjur i klassrummet (t.ex. Tissen, Hergovich & Spiel, 2007).  Sådana studier har visat 

att elevernas aggressionsnivåer minskat, empatin ökat samt att den sociala gemenskapen ökat 

(Daly & Suggs, 2010). 
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Barn uppvisar ofta ett naturligt intresse för djur och det har påvisats att djur kan hjälpa till 

att öka motivationen och uppmärksamheten hos barn (Borgi & Cirulli, 2013). Studier visar 

också att barns kontakt med djur positivt påverkar förmågan att kommunicera (Filiatre, Millot, 

& Montagner; Guttman et al., enligt Beck & Katcher, 2003). Djur är en stor del av barndomen, 

genom bland annat litteratur och media, det är förståeligt att anta att djur är en del av barns 

utveckling (Beck & Katcher, 2003). Djurs betydelse för barn blir ännu mer tydlig när barn får 

i uppgift att rangordna sina nära relationer och sällskapsdjuret rangordnades bland deras mest 

intima (Melson, 2001). 

Martin och Farnum (2002) visade att barn med svårigheter kring sociala sammanhang och 

kommunikation hade lättare för att fokusera och att leka tillsammans med en terapihund (i 

jämförelse med en boll eller ett mjukisdjur). Sprinkle (2008) visade att hundar hade förmågan 

att få problematiska barn att utveckla empati, vänlighet och samarbetsvilja. Familjer tenderar 

att välja hunden som sällskapsdjur då den anses engagera samtliga familjemedlemmar (Paul & 

Serpell, 1996). 

Ett sällskapsdjur kan minska aggressiva beteenden hos barn genom att sällskapsdjuret 

minskar känslan av otrygghet (Tissen et al., 2007). Barn med våldsrelaterade problem och som 

är elaka mot sällskapsdjur uppfyller numera de kriterier som finns för att uppfylla en 

diagnostiserad psykisk sjukdom, men det finns för lite forskning kring ämnet (Ascione, 1993). 

 

 

Djur och människans hälsa 
 

Kruger och Serpell (refererad i Walsh, 2009) har hävdat att det finns en unik relation och 

villkorslös kärlek mellan sällskapsdjuret och sin ägare. Walsh (2009) tar upp att sällskapsdjuret 

alltid finns där för sin ägare oavsett om ägaren har en dålig dag eller gör misstag. 

Sällskapsdjurets ökade betydelse för människan kan bero på den samhällsförändring som har 

gjort människans liv mer intensivt och stressfyllt (Walsh, 2009). Ett sällskapsdjur kan bidra 

med energi, en sorts avkoppling och en paus från livets ovisshet. Även i personliga 

livsförändringar ses sällskapsdjuret som ett särskilt stöd som alltid finns till hands och oavsett 

vad som hänt lämnar inte sällskapsdjuret sin ägare (Walsh, 2009).  

Något som tyder på hälsosamma effekter av interaktionen med ett sällskapsdjur är de studier 

som visar att blodtrycket blir lägre samt att kolesterolnivån sjunker. Tidigare forskning tyder 

på att närvaron av ett sällskapsdjur är mer effektivt för att lindra stressrelaterade hjärtproblem 

än närvaron av en maka eller vän (Allen, Blasovich, & Mendes, hämtat från Walsh, 2009). 

Somliga individer tyr sig hellre till sällskapsdjur än människor, exempelvis individer med 

autism eller neuropsykologiska sjukdomar (Walsh, 2009). Individer i svåra situationer, såsom 

cancerdrabbade, upplever en positiv inverkan av sällskapsdjur. För att klara av stressiga 

situationer är sällskapsdjur ett bra alternativ för att kunna varva ner (Friedmann, & Tsai; 

Johnson, Meadows, Haubner, & Sevedge hämtat från Walsh, 2009).  

Studier visar att interaktionen mellan sällskapsdjur och människa är bra för psykisk och 

fysisk hälsa samt välbefinnande. Människor som har sällskapsdjur visar tydlig förbättring från 

sjukdomar och har en större chans att överleva exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar än de som 

inte har sällskapsdjur (t.ex. O’Haire, 2010). I Australien visade en studie att individer som 

skaffat hund promenerade i snitt 31 minuter mer i veckan än de gjorde innan. Detta tyder på att 

hunden kan öka motioneringen och genom förändrat promenadbeteende ökar den fysiska 

aktiviteten (Temple, Rhodes & Higgins, 2011).  
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Djurassisterad terapi (”Animal-assisted therapy”) 
 

Det var under 1960-talet som Boris Levin började använda hundar och andra djur som 

terapihjälp. Djuren får då en speciell roll i terapin, en roll som emotionell medlare (Moretti et 

al., 2011). Djurassisterad terapi är ett paraplybegrepp som innefattar flera olika terapeutiska 

inriktningar där ett djur är involverat i processen (Zilcha-Mano, Mikulincer & Shaver, 2011). 

Djurassisterad terapi förekommer både på vårdhem, rehabiliteringscenter, inom psykiatri 

och akutvård (Palley, O’Rourke & Niemi, 2010). Vanligast inom djurassisterad terapi är att 

använda sig av hundar, katter, gnagare, hästar och delfiner (Rothe, Vega, Torres, Soler & Pazos, 

2005).  

Djurassisterad terapi står för att människan ofta ökar sitt välmående i sällskap av ett djur, 

men också att djuret kan reagera positivt på människans närvaro. Djurassisterad terapi 

förekommer i en mängd olika former, men forskningen är begränsad. I litteraturen förekommer 

djurassisterad terapi så tidigt som 1792 (Velde, Cipriani & Fisher, 2005).  

Djurassisterad terapi kan också användas som komplement till sjukgymnastik genom att 

patienten till exempel får gå en promenad med hund, leka apport eller borsta en katt. Detta i 

syfte att hjälpa patienten med sin fysik och finmotorik, men interaktionen med djuret påverkar 

också mentalt (Nimer & Lundahl, 2007). Djurassisterad terapi är dock inte endast fristående 

terapiform utan kan fungera som ett komplement vid andra vårdformer (Nimer & Lundahl, 

2007).  Denna terapiform växer och blir alltmer populär i olika institutioner såsom skolor, 

sjukhus, psykiatriska kliniker etc. (Marino, 2012). 

 

 

Hund och människa 
 

Relationen mellan sällskapsdjur och människa är inte något som tillkommit under senare år, 

utan tvärtom, det har hittats fossiler som visar på att människan levde nära hundliknande arter 

redan för över en halv miljon års sedan (O’Haire, 2010). Nyligen upptäcktes en grav med en 

människa begravd med en hundvalp, och graven uppskattas vara 12000 år gammal (O’Haire, 

2010).  
En studie utförd på 47 vuxna visade att hundar har en mycket god inverkan på människans 

fysiska hälsa. Studiens syfte var att ta reda på hundens inverkan på sin ägare. Ingen av 

deltagarna hade hund från början, utan fick en i början av studien. Deltagarna blev både 

intervjuade och fick svara på en enkät som skulle skickas tillbaka inom ett par dagar (Serpell, 

1991). Till skillnad från kontrollgruppen upplevde experimentgrupperna en positiv förändring 

på deras fysiska hälsa, och detta på grund av hunden men också de dagliga promenaderna. 

Denna hälsoförändring visade sig pågå under en längre tid (Serpell, 1991). Vid en annan studie 

utförd på 230 individer gjordes upprepade mätningar där studien ämnade undersöka om det 

fanns någon skillnad i ångestnivå beroende på om individen genomgått en terapisession med 

djur eller en utan djur. Det visade sig finnas en signifikant skillnad på ångestnivå före och efter 

terapisessionen med djur. Terapisessionerna med hund minskade ångestnivån hos patienter med 

olika psykiska sjukdomar. Terapisessionerna utan hund minskade ångestnivån endast hos dem 

med humörrelaterade sjukdomar (Barker & Dawson, 1998). 

 

 

Häst och människa 
 

Hästar har använts i terapisammanhang sedan 1970-talet (Rothe et al., 2005). Det berör ofta 

människor som behöver hjälp med fysiska, psykiska, kognitiva, sociala eller beteendemässiga 

problem (Rothe et al., 2005). Det behöver inte alltid involvera ridning utan kan handla om 
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interaktionen mellan häst och människa (Rothe et al., 2005). Fem av sex studier visar att 

grovmotoriken hos barn med CP-skada förbättrades med hjälp av hästterapi. Den ömsesidiga 

känslan av den skrittande hästen skapade en normaliserad bäckenrörelse hos ryttaren, som 

liknade den bäckenrörelse som sker vid förflyttning hos friska barn. Ridningen förbättrade även 

stabiliteten och balansen; effekterna är dock individuella och fortsatt forskning är nödvändig 

(Sterba, 2006).  

Inom hästunderstödd terapi ingår att ta hand om hästen och att rida, men målet är inte att 

individen ska lära sig att ta hand om en häst eller att lära sig att rida. I vårdsammanhang har 

hästunderstödd terapi använts mycket till habilitering, neurologi och psykiatri (Rothe et al., 

2005). Tidigare studier har visat positiva resultat, bland annat att deltagarna känner en 

muskelavslappning, bättre balans, bättre självkänsla och minskad ångest. Dessutom har det 

uppmätts förekomst av sänkt puls och blodtryck hos deltagare (Rothe et al., 2005). Ridning är 

en allsidig träning, då det ger bra träning för muskler och balansen blir bättre, och det har även 

påvisats att smärtlindring kan ske (Rothe et al., 2005). Även andra färdigheter tränas upp med 

hjälp av samvaron med häst; både sociala och psykiska. För att kunna hantera en häst, och för 

att ta sig igenom en dag med stallskötsel, krävs det planering och ansvarstagande. De som har 

genomgått hästunderstödd terapi brukar benämna det som att ”hästen är inte dömande, den 

lyssnar på ens bekymmer och man får vara den man är” (Rothe et al., 2005). 

 

 

Kritik mot tidigare forskning 
 

Trots att det finns forskning kring fördelarna med sällskapsdjur, finns det också forskning som 

tyder på att interaktionen mellan sällskapsdjur och psykiskt välbefinnande är ytterst liten eller 

att det inte finns något samband alls (Peacock et al., 2012). Det har även riktats kritik mot 

djurassisterad terapi då den anses ha utforskats småskaligt och med svag studiedesign (Palley 

et al., 2010).  

Vissa forskare menar även att det finns negativa interaktioner och att det har blivit en 

försämring för den psykiska hälsan och att depression och den känslomässiga stressen har ökat 

(Peacock et al., 2012). Vissa forskare menar att det inte är interaktionen i sig, mellan 

sällskapsdjur och människa, som är problemet utan att det snarare är att sköta ett sällskapsdjur 

som är den negativa komponenten. Detta är dock endast utforskat inom specifika populationer, 

såsom äldre på vårdhem och liknande (Peacock et al., 2012). De konsekvenser som finns i 

interaktionen mellan sällskapsdjur och människa beror på olika livssituationer och människans 

ålder. Något som borde utforskas mer är sambandet mellan djur och människa och psykiskt 

välbefinnande (Peacock et al., 2012).  

 

 

Syfte och frågeställningar 
 

En vanlig uppfattning hos människor är att sällskapsdjur är ett bra komplement till ett hälsosamt 

liv, men det saknas kunskap om vilken positiv inverkan hunden och hästen verkligen har. 

Studien syftar till att fylla kunskapsluckan om hunden och hästens positiva inverkan på 

människan då det endast finns lite forskning kring det i Sverige. Syftet med studien är att 

undersöka vad hästen och hunden har för positiv inverkan på människan. Författarna vill således 

ta reda på vilka positiva effekter det finns på människan efter en interaktion med häst eller hund. 

Studien kommer att utgå ifrån egna och bevittnade erfarenheter och kunskaper hos kvinnor som 

arbetar med hästar och hundar som dagligen kommer i kontakt med interaktionen mellan 

sällskapsdjur och människa, och detta genom subjektiva intervjuer. Studien är avgränsad och 

ämnar enbart att studera den positiva inverkan på människan. Frågeställningarna författarna 
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ämnar att arbeta utifrån är: Vad har hästen och hunden för positiv inverkan på människan? 

Finns det några likheter och skillnader mellan hundens och hästens inverkan?  

 

 

Metod 
 

Deltagare 
 

Kvinnor som har som daglig sysselsättning att arbeta med interaktionen mellan sällskapsdjur 

och människa handplockades. Dessa var kvinnor från ett län i Mellansverige, i åldrarna 20-55 

år, som inom olika inriktningar arbetar med interaktionen mellan sällskapsdjur och människa. 

Medelåldern var 29,4 år, med standardavvikelsen 7,1. Studien baseras endast på kvinnors 

erfarenheter då de dominerar de relevanta yrkeskategorierna och män som uppfyller kriterierna 

för medverkan var svåra att få tag på. Totalt kontaktades 30 kvinnor genom ett intressemail, 

och där blev det ett externt bortfall på 15 kvinnor som valde att inte svara på intressemailet. 15 

kvinnor återstod varav 12 individer svarade på en skriftlig intervju och tre individer på en 

muntlig intervju. Skriftliga följdfrågor skickades ut till fyra av de individer som svarat på den 

skriftliga intervjun. De yrken som berörs i både den skriftliga och den muntliga intervjun är 

djursjukskötare, ridinstruktörer, hästskötare, en hundinstruktör och en sjuksköterska; detta för 

att få ett så brett perspektiv som möjligt. Sjuksköterskan som intervjuades arbetar på ett 

äldreboende där de använder sig av vårdhund. Flera av deltagarna har erfarenheter av 

interaktionen mellan hund respektive häst och mindre barn. Det var nio kvinnor som 

intervjuades om hund och sex kvinnor som intervjuades om häst. Deltagarna fick ingen 

ersättning för att medverka i studien. 

 

 

Material och procedur 
 

Först skickades en intresseanmälan ut via mail till de handplockade deltagarna. I mailet fanns 

en förfrågan om att delta i en skriftlig respektive muntlig intervju, författarna beskrevs och 

syftet med studien kungjordes. De fick även information om att deras deltagande skulle komma 

att behandlades konfidentiellt och att det endast ämnade användas till examensarbete 

(Vetenskapsrådet, 2002). De 12 kvinnorna som deltog fick ett nytt mail med tydliga 

instruktioner att noggrant läsa igenom det bifogade missivbrevet och instruktionerna för den 

skriftliga intervjun. Kvinnorna utförde den skriftliga intervjun på egen hand för att sedan skicka 

tillbaka i ett mail. Missivbrevet informerade om de etiska aspekterna: att de deltog frivilligt och 

att de fick avbryta när som helst under studiens gång. De fick tillgång till kontaktuppgifter till 

författarna om något skulle vara oklart eller om de behövde få kontakt med någon författare.  

Den skriftliga intervjun bestod av en öppen fråga som deltagarna fick skriva fritt om. Kvinnorna 

fyllde i uppgifter om sig själva med yrkesbenämning och kontaktuppgifter. Efter att de skriftliga 

intervjuerna hade mailats tillbaka valdes fyra intervjuer ut som författarna ville ha djupare 

information om. Några exempel på följdfrågor är ” du skriver att du finner tröst hos hästar, hur 

kommer det sig?” och ”du nämner att hunden har en positiv inverkan på människan, kan du 

utveckla det resonemanget?”. De fyra kvinnorna kontaktades återigen via mail och fick 

förfrågan om de ville svara på ytterligare frågor. Alla fyra valde att delta och dessa intervjuer 

inkluderades i databearbetningen.   

Det var tre kvinnor som enbart blev kontaktade angående en muntlig intervju. Två kvinnor 

blev intervjuade om hund och en blev intervjuad om häst. En intervjuguide utformades utifrån 

frågeställningen och denna bestod av öppna frågor så att deltagarna hade möjlighet att fritt prata 

kring ämnet ur ett subjektivt perspektiv. Intervjuaren använde sig först och främst av 
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intervjuguiden men ställde även följdfrågor när det behövdes; detta för att få ett djupare 

perspektiv kring aspekterna som verkade viktigast för intervjupersonen. De muntliga 

intervjuerna inleddes med information om studiens syfte och de etiska riktlinjerna.  

Material till studien bestod av den skriftliga intervjun, följdfrågor till den skriftliga intervjun, 

en intervjuguide samt en mobiltelefon för att kunna spela in den muntliga intervjun. 

Intervjuerna tog cirka 35 minuter var och i slutet av intervjun tackade intervjuaren för kvinnans 

medverkan i studien. Efter att inspelningsenheten hade stängts av frågade intervjuaren om det 

kändes bra för intervjupersonen efter intervjun och om hon hade några frågor eller funderingar.  

 

 

Databearbetning 
 

De tre muntliga intervjuerna transkriberades och resulterade i cirka 6-8 A4 per intervju. Efter 

transkriberingen plockades teman ut från intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009). De 

skriftliga intervjuerna bearbetades stegvis för att få ut relevant material till undersökningen. 

I varje text plockades teman ut; både från de skriftliga intervjuerna, följdfrågorna samt de 

muntliga intervjuerna. Författarna läste igenom varje enskild berättelse och minskade ner dessa 

till kortare meningar eller enstaka ord. När alla berättelser bearbetats återstod en lista av enstaka 

ord och kortare meningar. Slutligen komprimerades listan och enbart teman kvarstod (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

Efter att teman plockats ut från varje berättelse sattes en gemensam lång lista ihop där alla 

teman från hundberättelserna sammanställdes i en lista och alla teman från hästberättelserna 

sammanställdes i en annan lista. Detta gjordes för att kunna se upprepningar och liknande 

teman. Teman som nämnts fler än en gång plockades bort, liknande teman slogs ihop till ett 

gemensamt tema och irrelevanta teman plockades bort från listorna.  

Efter att respektive lista kortats ner sattes listan för hund och listan för häst ihop till en 

gemensam lista. För att komprimera teman ytterligare ett steg kortades de ner till färre och mer 

konkreta teman genom att ta bort dubbletter, liknande teman och irrelevanta teman som inte 

besvarade frågeställningen. Listan resulterade då i 14 teman som ansågs relevanta för studien.   

Ett interbedömarreliabilitetstest gjordes på dessa 14 teman för att se stabiliteten i analysen; 

båda författarna läste igenom berättelserna enskilt och bedömde hur och var temana fanns eller 

inte fanns i respektive berättelse. Detta resulterade i att författarna var överens om att temana 

fanns eller inte fanns i respektive berättelse i 80 % av fallen. 

Efter interbedömarreliabilitetstestet kortades listan av teman ner ytterligare då författarna 

plockade bort irrelevanta teman som enbart fanns i enstaka berättelser, detta för att hitta centrala 

teman. Liknande teman slogs ihop till en gemensam och sedan sammanställdes detta till fem 

huvudteman som är genomgående för i stort sett alla intervjuerna.  

Nu utfördes ytterligare ett interbedömarreliabilitetstest på dessa fem huvudteman; detta 

resulterade i att författarna var överens i 91 % av fallen att de fem huvudtemana fanns eller inte 

fanns i respektive berättelse. Överensstämmelsen gällde de fem olika huvudtemana, som 

genomsyrar i stort sett alla berättelserna, medan det första testet berörde samtliga teman.  

 

 

Resultat 
 

De 15 intervjupersonerna tog upp egna tankar och erfarenheter kring hundar respektive hästar. 

Trots att varje berättelse var unik fanns det fem huvudteman som återfanns i alla eller i större 

delen av berättelserna: att människan (1) får en nära vän, att människan (2) får välbefinnande, 
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att människan (3) får kraft, att människan (4) utvecklar empati och att människan (5) utvecklar 

ansvar (se Tabell 1 och Figur 1). 

 

 

 

 

Tabell 1 

Andel av intervjuerna där de fem huvudtemana av positiv inverkan på människan nämndes 

Huvudtema Andel 

av 

intervjuerna som 

innehöll huvudtemat 

Exempel från intervju 

1. Människan får en nära vän 

Underteman: nära vän, 

stöttande, accepterande, 

sällskap och gemenskap 

100 %   ”personligen så är min hund min 

bästa vän” (25-årig djursjukskötare) 

 

 

 

2. Människan får välbefinnande 

Underteman: glädje, lugn, 

harmoni, fysisk aktivitet och 

positiv 

 

100 % ”Glädje och lycka - genom att träffa 

hästarna och bara kunna vara i deras 

närvaro” (23-årig hästskötare) 

 

3. Människan får kraft 

Underteman: energi, distans 

till vardagen och motivation 

80 % ”får positiv energi av hästarna, som 

för det mesta själva är glada och 

positiva av sig själva” (33-årig 

ridinstruktör) 

 

4. Människan utvecklar empati 

Inga underteman 

 

80 %   ”vi lär oss empati” (28-årig 

hästskötare) 

 

 

5. Människan utvecklar ansvar 

Underteman: konsekvent, 

ansvar och ledarskap 

73 % ”att umgås med hästar lär oss att ta 

ansvar, lär oss att bry sig om någon 

annan mer än sig själv” (26-årig 

ridinstruktör) 

 

 

Människan får en nära vän 

 

Huvudtemat återfanns i samtliga berättelser (se Tabell 1) och innefattar underteman att hundar 

och hästar är en nära vän, de stöttar, är accepterande, ger sällskap och bidrar till gemenskap 

med andra människor som har samma intresse. Både hunden och hästen sågs som en nära vän 

för människan. Ett exempel från hundberättelse: ”personligen så är min hund min bästa vän”, 

berättar en 25-årig djursjukskötare, och ett exempel från hästberättelse: ”det var på min 

tolvårsdag som jag fick min slagskämpe och bästa vän i födelsedagspresent av mina föräldrar”, 

skriver en 23-årig hästskötare. Detta visar på att oavsett hund eller häst så kommer djuret väldigt 

nära människan känslomässigt och får människan att känna samma sorts kärlek som för en bästa 

vän i människoformat.  

Gemensamt var att oavsett hund eller häst fanns djuret där som stöd. Exempel från en 

hästberättelse: ”de är beroende av dig och jag tror att många liksom jag finner tröst och stöd 
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hos djuren och de får en att fortsätta kämpa, du vill inte svika ditt djur”, berättar en 28-årig 

hästskötare. Exempel på stöd i en hundberättelse: ”när man mår dåligt eller är ledsen över något 

så finns hon där”, skriver en 26-årig djursjukskötare. Ett annat exempel på stöd: ”jag tror att en 

hund kan göra så att barn börjar prata och visar känslor”, säger en 28-årig sjuksköterska. 

Acceptans var också ett undertema i detta huvudtema, och detta förekom endast i 

hästberättelser. Acceptans handlar genomgående om att djuret inte bryr sig om människans 

utseende eller kläder, men också eventuella handikapp. Exempel från hästberättelse: ”hästen är 

någon som behöver oss och ser oss utan krav på hur man ser ut, klär sig, pratar osv. Bara vi är 

schyssta i vår hantering accepterar de oss utan förbehåll”, beskriver en 33-årig ridinstruktör.  

I hästsammanhang togs gemenskapen med andra människor upp i första hand, medan det i 

hundsammanhang pekade på att hundens sällskap var det centrala. Citat från en hästberättelse 

som exemplifierar detta: ”det är socialt att hålla på med hästar eftersom att det är stor 

gemenskap runt omkring”, berättar en 33-årig ridinstruktör. För att visa på skillnaden är här ett 

exempel från en hundberättelse: ”hon är med mig överallt det går och vi har fina minnen 

tillsammans från diverse äventyr. Vi tränar tillsammans, lever tillsammans, och ska jag på 

utflykter och vandringar är hon med mig”, skriver en 26-årig djursjukskötare. Samma 

djursjukskötare beskriver äldre människor som har hund: ”hundar får äldre människor att må 

bra, de får sällskap varje dag och någon att ta hand om”. Detta skildrar att hunden är en del av 

vardagen och som deltar i ditt liv och dina aktiviteter, medan hästen mer generellt är ett 

fritidsintresse och att stallet är en plats som människan åker till för att umgås med sin häst men 

också för att umgås med andra hästmänniskor. 

 

 

Människan får välbefinnande 
 

Detta huvudtema fanns i samtliga berättelser (se Tabell 1) och består av ett antal underteman:  

Glädje, lugn, harmoni och fysisk aktivitet. Här ingår dessutom undertemat positivt, på grund av 

att flertalet berättelser beskriver relationen till hund eller häst med just ordet positiv. Exempel 

från en hundberättelse: ” Jag tror hundar har en positiv inverkan på barn. Med bra vuxna 

omkring sig så får barnet lära sig att vistas i närheten av djur och interagera med dom på ett bra 

sätt”, beskriver en 28-årig sjuksköterska.  

Dessa fem underteman förekom i både hund- och hästberättelser och var mycket centrala för 

alla berättelser. Glädje beskrivs i hästberättelse; skrivet av en 23-årig hästskötare: ”Glädje och 

lycka - genom att träffa hästarna och bara kunna vara i deras närvaro”. Exempel från 

hundberättelse: ”jag är uppvuxen med djur och har just nu hundar, katter och hästar, och de 

skänker mig så otroligt mycket glädje och lycka! Jag kan inte tänka mig ett liv utan djur, framför 

allt inte utan hund”, berättar en 25-årig djursjukskötare. Här fanns det ingen skillnad mellan 

häst och hund; båda sprider glädje enligt människan. Ytterligare ett exempel där en 28-årig 

sjuksköterska beskriver äldre människor: ”jag har sett hur dementa som är introverta skiner upp 

och faktiskt vaknar upp för en stund när de har kommit i kontakt med en hund”. 

Lugn och harmoni är två underteman som förekom i både hund- och hästberättelser; de 

förekom dock mer, både i antal och i beskrivningarnas omfång, i hästberättelserna än i 

hundberättelserna. Exempel från en hästberättelse: ”jag känner mig ju lugn (…) man känner sig 

harmonisk i kroppen, och man vet liksom vilka vänner man har där”, säger en 28-årig 

hästskötare. Exempel på lugn och harmoni från en hundberättelse: ”att klappa en glad och 

kontaktsökande hund gör mig glad och har en lugnande inverkan”, säger en 32-årig 

djursjukskötare.  

Fysisk aktivitet tas upp i stor utsträckning. Hundberättelserna visar på promenader och frisk 

luft, medan hästberättelserna visar på styrka. Exempel ur hästberättelse: ”jag märker ju också 

att man kan se hälsoaspekter på sig själv, man har ju en viss styrka och grundfysik i kroppen 
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som man får när man jobbar i stallet”, säger en 28-årig hästskötare. Exempel ur hundberättelse, 

skrivet av 24-årig djursjukskötare: ”många säger att det är hundens förtjänst att de kommer ut 

och rör på sig - oberoende av vädret”. Ett annat exempel från en hundberättelse: ”hund inom 

äldrevården har fler positiva effekter än bara humör, den äldre blir lite mer aktiv och kommer 

ut mer i friska luften”, säger en 28-årig sjuksköterska. 

Detta citat, från en hundberättelse skrivet av en 52-årig djursjukskötare, sammanfattar detta 

tema och berör flera av undertemana: 

 

Endorfiner är ett annat hormon som ofta även har en smärtstillande effekt. Det frigörs i 

våra kroppar då vi skrattar och motionerar mm. Det är känt att vi människor mår bra av 

frisk luft och motion. Som hundägare eller hundvakt måste vi komma ut i naturen och få 

frisk luft och ökad blodcirkulation. Hundens glädje smittar av sig på oss människor, 

endorfinerna frigörs och vi blir gladare och lyckligare. Syre i blodet och den ökade 

cirkulationen har en positiv påverkan på hjärta och lungor som ger ett hälsosammare 

blodtryck. 

 

Flera av berättelserna berör djurassisterad terapi vilket tillhör temat välbefinnande. Två 

exempel från häst- respektive hundberättelse: ”jag tror att djur i terapi är bra. Det kan dock vara 

svårare att få in en häst på exempelvis ett sjukhus eller behandlingshem. Men djur tycker jag 

i överlag har en lugnande effekt på oss människor”, skriver en 23-årig hästskötare. Exempel ur 

hundberättelse: ”inom humanvården blir det mer och mer vanligt inom flera områden att hundar 

tas in i behandlingssyfte. Det gör mig glad, för delad glädje är verkligen dubbel glädje. Och det 

innebär att inte bara människan mår bättre utan också hunden”, skriver en 52-årig 

djursjukskötare. 

 

 

Människan får kraft 
 

Det här huvudtemat återfanns i en stor del av berättelserna (se Tabell 1) och består av de tre 

underteman energi, distans till vardagen och motivation. Energi förekom endast i 

hästberättelser, och här är ett exempel skrivet av en 33-årig ridinstruktör: ”får positiv energi av 

hästarna, som för det mesta själva är glada och positiva av sig själva”. Ytterligare ett exempel, 

skrivet av en 28-årig hästskötare: ”det finns något där man kan hämta för att få tillbaka orken 

och energin”. Även distans till vardagen förekom endast i hästberättelser. Två exempel på detta: 

”dels för att släppa tankarna på annat (…) samt få en chans att komma till en miljö där de måste 

integrera och använda svenska språket utan egentliga krav och få göra det tillsammans med 

hästarna, som i sin tur endast kräver någon som bryr sig om dem”, berättar en 33-årig 

ridinstruktör, och: ”hästens inverkan på människan kan vara också något helt annat. Att komma 

bort från sin stressiga vardag, ha någon att umgås med, komma till stallet där man alltid är 

välkommen”, skriver en 26-årig ridinstruktör. 

Motivation figurerade däremot i både hästberättelser och hundberättelser; exempel från 

hundberättelse: ”i perioder när man mår sämre så är djuren något att leva för. Dom får en att gå 

upp på morgonen, gå en promenad, anstränga sig”, berättar en 26-årig djursjukskötare, och 

exempel från hästberättelse: ”jag mådde väldigt dåligt då och det var hästarna och mina vänner 

genom hästarna som gjorde att jag klarade av att hålla ihop, att orka fortsätta kämpa”, skriver 

en 27-årig hästskötare. Ett annat exempel från en hästberättelse: ”eleverna/ungdomarna runt 

hästarna är ofta väldigt mån om att ta hand om varandra, att lära de yngre eller de som inte kan 

lika mycket än, vad de själva kan eller lärt sig”, säger en 28-årig hästskötare (som även arbetar 

som travinstruktör). 
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Människan utvecklar empati 
 

Huvudtemat fanns i en stor del av berättelserna (se Tabell 1) och består av endast huvudtemat 

empati, detta gör att detta tema inte är lika omfattande som ovanstående huvudteman. 

Huvudtemat nämndes, ganska jämnt fördelat, i både häst- och hundberättelser, men är inte 

utförligt beskrivet i någon av dem. I Hästberättelserna beskrevs empati genomgående som något 

människan lär sig av hästen. Tre exempel: ”jag tror ju att barn mår bra av att ha djur runt sig. 

De får lära sig att känna empati för andra, och så lära sig läsa signaler”, berättar en 28-årig 

sjuksköterska och ”vi lär oss empati”, säger en 28-årig hästskötare. Det tredje exemplet: ”det 

ökar förståelsen för andra och ger samtidigt ett ansvar som jag tror är nyttigt för barn”, berättar 

en 33-årig ridinstruktör.  

I hundberättelserna handlade det mer om att hunden väcker empati hos människan. Två 

exempel: ”hundarna väcker mycket empati, mer än andra djur tror jag eftersom de oftast är 

väldigt kontaktsökande”, säger en 24-årig djursjukskötare, och ” (…) jag ser sjuka djur som 

inte kan förmedla vad som gör ont eller hur vi ska göra det bättre och för mig väcker det väldigt 

mycket empati och man tycker väldigt synd om dem många gånger”, beskriver en 32-årig 

djursjukskötare. 

 

 

Människan utvecklar ansvar 
 

Detta huvudtema påträffades i en relativt stor del av berättelserna (se Tabell 1) och består av 

undertemana konsekvent, ansvar och ledarskap. Egenskapen konsekvent förekom i både häst- 

och hundberättelser och handlade i båda fallen om att det är viktigt att vara tydlig och dra 

gränser i interaktionen med hästen respektive hunden. Ett exempel från hästberättelse: ”och sen 

så är det ju viktigt att vara konsekvent, vad dom får inte får göra och att det alltid är samma 

saker”, säger en 23-årig hästskötare. Konsekvent beskrivit i hundberättelse: ”de vet inte att 

hunden mår bäst av en fast hand och tydliga regler för att må bra, utan de tror att de är snälla 

när de låter hunden få göra som den vill”, berättar en 26-årig djursjukskötare. 

Ansvar figurerade också i både häst- och hundberättelser och här är ett exempel ur 

hästberättelse: ”att umgås med hästar lär oss att ta ansvar, lär oss att bry sig om någon annan 

mer än sig själv”, säger en 26-årig ridinstruktör. Ett annat exempel ur hästberättelse: ”även på 

mina elever och våra skötartjejer på travskolan ser jag hur de växer som personer”, säger en 28-

årig hästskötare (som även arbetar som travinstruktör). På liknade sätt beskrivs ansvar i 

hundberättelser, här är ett exempel, skrivet av en 28-årig sjuksköterska: ”min son har lärt sig 

mycket av hundarna. Han har lärt sig att det är levande varelser man måste ta hand om, ha 

ansvar för och inte vara elaka mot”. 

Ledarskap däremot fanns endast att finna i hästberättelser. Två exempel: ”att vi är ledare 

krävs i vissa situationer för att samspelet med hästen inte ska bli en säkerhetsrisk”, berättar en 

33-årig ridinstruktör, och ”forskning visar att stalltjejer ofta blir bra chefer, framtidens ledare 

hittar man i stallet. Hästar lär oss att ta ansvar, att hand om ett stort djur och de lär oss 

ledarskap”, säger en 28-årig hästskötare. 
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Figur 1  

Hästens och hundens positiva inverkan på människan 

 

 

Diskussion 
 

Studien visade på fem viktiga teman som genomsyrar hunden och hästens positiva inverkan på 

människan: hon får (1) en nära vän, (2) välbefinnande, (3) kraft och (4) utvecklar empati och 

(5) ansvar, detta tyder på att människan får en positiv inverkan av att interagera med hund och 

häst (se Figur 1).  

 

 

Får en nära vän 

 

Genom intervjuerna har det framkommit att hunden och hästen ses som en nära vän som ger 

stöd och trygghet till människan. Herzog (2011) anser att sällskapsdjuret ofta beskrivs som en 

lekkamrat, ett sällskap eller någon att älska och bry sig om. Resultatet visade att deltagarna 

upplevde tillfredsställelse genom att åka till stallet. Detta på grund av den rådande kravlösheten 

och att hästen accepterar människan för den hon är. Walsh (2009) beskrev liknande fenomen i 

sin forskning; att sällskapsdjuret alltid finns där för människan och att det inte spelar någon roll 

om hon har en dålig dag; sällskapsdjuret lyssnar och ställer alltid upp. Det finns forskning som 

tyder på att välbefinnande ökar hos människan i interaktion med sällskapsdjuret (Peacock, et 

al., 2012).  

Det fanns skillnader mellan kvinnorna när de beskrev fenomenet nära vän. I 

hundberättelserna handlade det om att hunden alltid finns där som en trogen lyssnare och bistår 

med sällskap i vardagen. En hund anses vara en god familjemedlem då den engagerar och har 

en inverkan på hela familjen (Paul & Serpell, 1996). Barn som har sociala svårigheter och 

kommunikationssvårigheter har lättare att koncentrera sig i närvaro av sällskapsdjur (Martin & 

Farnum, 2002). Men för de deltagare som svarade angående häst handlade det istället om 

gemenskapen med andra människor i stallet. Det var således viktigare att betona gemenskapen 

till andra människor än sällskapet som hästen ger. Detta tolkas som att en hund ger generellt 

Får en bästa 
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Får  
välbefinnande

Får kraft
Utvecklar 
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Utvecklar

ansvar
Häst 

och 

Hund 
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sällskap i vardagen och i hemmet, medan hästmänniskor ofta samlas i stallet för att ta en ridtur 

tillsammans eller umgås. Det finns även forskning som Kruger och Serpell (refererad i Walsh, 

2009) utfört som bekräftar känslan av villkorslös kärlek; att relationen mellan människa och 

sällskapsdjur är en unik relation, vilket deltagarna i studien berättat om.  

 

 

Får välbefinnande 

 

Något som var centralt för alla intervjuer var det välbefinnande som uppstår vid interaktionen 

med hund respektive häst. Glädje är i denna studie ett undertema under huvudtemat 

välbefinnande och detta liknar det Odeendal (2000) visade: att den positiva interaktionen som 

finns mellan sällskapsdjur och människa har stor betydelse för välbefinnandet. Det som kan 

skönjas genom intervjuerna är att hunden respektive hästen kan göra en dålig dag till en bra dag 

och att det är nära till skratt vid interaktionen. Det har även visats att människor som interagerar 

med sällskapsdjur får minskade känslor av depression, ensamhet och ångest (Peacock, et al., 

2012). 

I intervjuerna ansågs ofta terapihundar påverka människor positivt, exempelvis dementa. En 

intervjuperson beskrev hur dementa och introverta människor kan skina upp vid interaktion 

med en terapihund och enligt Baun, Johnsson och McCabe (hämtat från Walsh 2009) beskrev 

kan äldres mående bli bättre, livskvalitén öka samt eventuell minskning av depressiva symptom. 

Nimer och Lundahl (2007) tar upp hur djurassisterad terapi kan öka välmående hos människan. 

Det var dock inte enbart det psykiska välbefinnandet som nämndes i intervjuerna utan även 

det fysiska välbefinnandet. Temple et al. (2011) menar att det är hunden som bidrar till ökad 

fysisk aktivitet. Genom att interagera med hund respektive häst tvingas människan att gå ut i 

friska luften, röra på sig och genom detta exempelvis få igång blodcirkulationen. Anderson, 

Reid, och Jennings (refererad i Beck & Katcher, 2003) visade de fysiska fördelar som 

sällskapsdjur bidrar med och de fann även att djurägare ofta har lägre blodtryck och lägre 

kolesterol än icke djurägare. O´Haire (2010) fann att människor som har sällskapsdjur tenderar 

att tillfriskna snabbare och har bättre överlevnad vid hjärt- och kärlsjukdomar än människor 

som inte har sällskapsdjur. 

 

 

Får kraft 
 

När resultatet bearbetades blev det tydligt att temat kraft var nästintill genomgående i samtliga 

intervjuer. Deltagarna beskriver hunden och hästen som en motivation; människan kliver upp 

ur sängen på morgonen och det finns någon som driver människan framåt genom vardagen.  

 I hundberättelserna var det fokus på just motivation och att det i vissa fall beskrevs att 

hunden motiverade människan till att kliva upp ur sängen och att komma ut och röra på sig. I 

hästberättelserna handlade det istället om att få kraft och energi av att vara i stallet och att det 

var till stallet människan åkte för att komma bort från vardagen och få distans. Denna skillnad 

fanns i berättelserna, men de liknade även varandra genom att båda såg hunden respektive 

hästen som generellt motiverande i vardagen. Walsh (2009) tar upp att sällskapsdjur bidrar till 

att människan får energi och kan då ses som en paus från vardagen. 
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Utvecklar empati 
 

I intervjuerna framkom det att människan utvecklar empati genom att interagera med hund 

respektive häst, och att det framkallar förståelse, inte enbart för djuret, utan även förståelse för 

andra människor. Att barn utvecklas mentalt i interaktionen med djur är något som tydligt 

framkommit i tidigare studier; bland annat tog Paul och Serpell (1996) upp att barnfamiljer ofta 

skaffar hund för att hunden inverkar på hela familjen och engagerar. De tog också upp hur en 

hund påverkar barndomen och att barn utvecklar sin empati och självkänsla med hjälp av 

hunden. Sprinkle (2008) visade i sin forskning att problematiska barn kan få en utvecklad 

empati i interaktionen med hund samt att barn som växer upp med hund får en ökad känsla av 

empati. Walsh (2009) tar upp liknande fenomen: att barn påverkas positivt av interaktion med 

hund och att barn har lättare för att känna empati för hundar än för människor. Hines (refererad 

i Walsh, 2009) tar upp att människor som har ett starkt band till sällskapsdjur har också lättare 

för att känna kärlek och empati. 
 

 

Utvecklar ansvar 
 

Utveckla ansvar var något som genomsyrade de flesta intervjuerna. Detta genom att både vuxna 

och barn tidigt fick lära sig att ta ansvar för en annan varelse; att ta hänsyn och kunna fatta 

beslut över någon annan. Detta kan tolkas som en positiv utveckling hos människan att vara i 

stallet, eller vara med hunden, då ansvarskänslan ökade och kravet att vara tydlig tillsammans 

med djuret blev ett faktum. Detta är i linje med Rothe et al. (2005) som tog upp att det är viktigt 

att vara ansvarstagande och att kunna planera en dag när man ska hantera hästar.  

 

 

Positiva och negativa aspekter 

 

I denna studie fanns samtliga huvudteman i nästintill alla berättelserna, men de skiljde sig i 

vissa fall åt vad gäller åsikter om vad som var inverkan och hur de olika undertemana 

definierades. Denna studie har medvetet fokuserat på de positiva temana från berättelserna, trots 

att flertalet berättelser berör negativa teman.  

De negativa temana som nämndes var bland annat att människan kan känna rädsla för hunden 

och att det då försvårar exempelvis terapiarbete. Detta kan tolkas som att rädsla för hunden är 

ett negativt tema, men som ändå är viktigt att belysa i diskussionen. Detta kan bero på, särskilt 

i terapisammanhang, att individen är ovan med att interagera med hundar och det kan göra det 

första mötet obehagligt, men att kontinuerlig terapi kan minska rädslan. Ett annat negativt tema 

som nämndes var om individen mår dåligt, och hunden kräver mycket stimulans, så kan det få 

omvänd effekt och individen känner sig stressad och mår då ännu sämre. Ett annat negativt 

tema som berördes i hästberättelserna är att hästsport är dyrt och tidskrävande och att alla 

människor inte kan ha häst eller gå på ridskola. 

 

 

Styrkor och svagheter 
 

En styrka med studien är att två interbedömarreliabilitetstest utfördes och vid dessa gjorde båda 

författarna liknande tolkningar av berättelserna. Det första testet visade på att författarna var 

relativt överens att de berörda temana förekom i berättelserna och det andra testet visade på att 

författarna i det närmaste var helt överens att de fem resulterande huvudtemana återfanns i 
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berättelserna. Att det senare testet fick en högre överensstämmelse kan bero på att det är på en 

mer övergripande nivå, då dessa fem huvudteman består av alla teman.  

Ytterligare en styrka med studien är antalet deltagare, att de handplockades och att samtliga 

har som yrke att arbeta med djur och interaktionen mellan hund, respektive häst, och människa. 

Alla kvinnor har kunskap och erfarenheter kring interaktionen mellan människa och häst 

respektive hund. En annan styrka med studien är den spridda åldern bland deltagarna vilket ger 

flera olika aspekter inom ämnet.  

En svaghet med studien är att alla deltagare är kvinnor. Det skulle vara intressant att se 

männens syn på interaktionen mellan hund respektive häst och människa, för att sedan kunna 

se om det finns någon skillnad mellan könen. En annan svaghet med studien är att den endast 

är utförd i ett län i Mellansverige; en geografisk spridning skulle kunna öka generaliserbarheten. 

Ytterligare en svaghet med studien kan vara att alla kvinnor arbetar med hundar respektive 

hästar och interaktionen mellan dessa och människan. Denna svaghet kan innebära att 

kvinnorna har liknande syn och erfarenhet kring ämnet. Om personer som inte har detta som 

yrke, och kanske endast är djurägare, intervjuas skulle resultatet eventuellt komma att bli 

annorlunda. Djurägare kan ha olika syften med hunden och hästen, exempelvis som ett redskap 

vid jakt eller en tävlingshäst som ska generera pengar. Alla djurägare har ett unikt förhållande 

till sitt djur och relationen präglas av det syfte som hunden och hästen ska uppfylla. Studiens 

deltagare har fördelen att kunna se dessa relationer utifrån men har även sin egen relation till 

hunden respektive hästen att relatera till. 

 

 

Vidare forskning 

 

Något som tidigare forskning redan nämnt är att det behövs mer forskning om socialt stöd; 

forskningsområdet bör utforskas mer för att sambandet mellan sällskapsdjur, människa och 

psykiskt välbefinnande ska skönjas (Peacock et al., 2012). 

Walsh (2009) anser att det behövs mer forskning om sällskapsdjurets inverkan på 

människans psykiska hälsa. Sällskapsdjurs inverkan på människan har länge varit på tapeten 

men det är nu när det blivit alltmer populärt att använda djur i terapisammanhang som mer 

forskning blir nödvändig. Studiens författare tycker att det vore intressant med mer forskning i 

Sverige kring hästens och hundens inverkan på människan. Det vore också intressant att 

involvera både kvinnor och män i studier för att se om det finns några skillnader mellan könen, 

och även se om det finns någon skillnad geografiskt sett.  

I berättelserna nämnde flera kvinnor att djurterapi borde användas i större utsträckning och 

då inte bara inom äldreomsorgen utan även inom barnomsorgen, då det finns forskning som 

tyder på fördelar med detta. Inom äldreomsorgen används hundterapi i dagsläget endast hos de 

som är svårt sjuka. Detta gör studiens författare intresserade av att studera vad hundterapin 

skulle kunna göra för dem som är friska.  

 

 

Slutsats 
 

Studien kan ge en inblick i att hundar och hästar i vissa fall bidrar med särskilda teman hos 

människan, som hon kanske inte hade utvecklat eller fått i samma utsträckning utan kontakten 

med sällskapsdjuret. Dessa teman representerar egenskaper och färdigheter hos människan, 

såsom exempelvis glädje och ansvar. Denna studie kan också öka förståelsen för de människor 

som värdesätter sina sällskapsdjur högt. Den ger oss även indikationer på att det finns en 

skillnad mellan hundar och hästars positiva inverkan på människan, och att det finns eventuella 
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skillnader mellan hundar och hästars funktion för människan. Studien indikerar även att hundar 

och hästar kan fungera som komplement till varandra, då de tjänar olika syften.  
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