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Sammanfattning  

Djur har genom alla tider varit betydelsefulla för människor på många sätt. Forskning har bland annat visat på 

djurs positiva påverkan på personer med psykiska problem. Vi har valt att göra en kvalitativ studie där vi genom 

semistrukturerade tagit reda på hur våra informanter upplevt insatsen djurassisterad terapi. Vårt material består 

av fyra personers utsagor, och varje informant har intervjuats individuellt. Våra informanter har tidigare haft 

problem med kriminalitet eller missbruk, vilket är anledningen till att fått insatsen djurassisterad terapi. Vi har 

analyserat vårt material med hjälp av innehållsanalys och resultatet har gett oss sju kategorier, vilka visar att 

informanterna överlag har en mycket positiv inställning till terapimetoden. De menar dock att ett positivt 
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Förord 

Ett stort djurintresse hos oss båda har bidragit till initiativet att göra denna 

studie. Vi har båda haft turen att få uppleva vilka fantastiska relationer som kan 

byggas tillsammans med djur och hur de för vissa personer kan vara en bästa 

vän. Vår förkärlek för djur har gjort oss nyfikna på hur djuren kan vara ett 

verktyg inom det sociala arbetet med människor som befinner sig i jobbiga 

situationer. 

 

Ett stort tack till våra informanter som öppenhjärtigt delat med sig av sina liv. 

Det har varit otroligt intressant att få ta del av era berättelser och utan er hade 

det inte varit möjligt att belysa det valda ämnet djurassisterad terapi för övriga 

intresserade. 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Anette Wickström som hjälpt 

oss att strukturera studien. 

 

Vi vill även tacka DoggsenCenter för hjälp med vägledning inom ämnet 

djurassisterad terapi. 

 

En annan person som varit väldigt hjälpsam och som vi vill tacka är vår 

bibliotekarie Anna Pettersson, tack för alla hjälp med litteratursökning och 

hemtagning av litteratur. 

 

Stort tack till övriga som stöttat oss under studiens gång, ni är ovärderliga! 

 

Anna Franzén och Janni Sandberg 

 

 

 
 



  

Sammanfattning 
Djur har genom alla tider varit betydelsefulla för människor på många sätt. 

Forskning har bland annat visat på djurs positiva påverkan på personer med 

psykiska problem. Vi har valt att göra en kvalitativ studie där vi genom 

semistrukturerade intervjuer tagit reda på hur våra informanter upplevt insatsen 

djurassisterad terapi (DAT). Syftet är att belysa denna metod genom att 

undersöka vilka erfarenheter de personer som genomgått DAT har av insatsen. 

Vårt material består av fyra personers utsagor, och varje informant har 

intervjuats individuellt. Våra informanter har tidigare haft problem med 

kriminalitet eller missbruk, vilket är anledningen till att fått insatsen 

djurassisterad terapi. Vi har analyserat vårt material med hjälp av en 

innehållsanalys och resultatet har gett oss åtta kategorier. Den första kategorin är 

botten är nådd, där ges en beskrivning av varför informanterna valt att genomgå 

behandling och en kort bakgrund till hur deras liv sett ut innan denna process. 

Nästa kategori är Ansvar och Rutiner och där tas vikten av sysselsättning upp, 

tillsammans med vikten av att ha en strukturerad vardag. I kategorin Självkänsla 

beskrivs hur informanternas självkänsla förändrats under behandlingens gång. 

Vilja och Motivation är nästa kategori och där förklaras varför informanterna 

valt att ta steget till behandling. Nästa kategori är Förkärlek för djur och i denna 

kategori tar vi upp hur informanternas relation till djur sett ut innan och under 

behandlingen. Efter detta presenteras kategorin Anti människor och där 

beskriver vi informanternas berättelser kring mänskliga relationer. Nästa 

kategori heter Uppskattning och distansering och berör hur informanterna känt 

kring den valda terapimetoden. Den sista kategorin är Bättre än terapi som 

belyser att informanterna inte ser DAT som en renodlad terapimetod. Vi anser 

att mer forskning på området är nödvändigt. Detta framförallt för att belysa 

ämnet djurassisterad terapi för professionella inom det sociala arbetet då vårt 

resultat tyder på att det är en fungerande terapimetod. Vi anser det centralt att 

belysa denna typ av metod då alla människor är olika och därför behöver olika 

typer av behandling. Vi hoppas därför kunna bidra till att djurassisterad terapi 

inom en snar framtid kan bli ett vanligare alternativ och bistå som ett 

komplement när andra metoder inte fungerar. 
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 1. Inledning 

Att använda djur i socialt arbete är något som blir allt vanligare världen över, 

men i Sverige ses detta fortfarande som något okonventionellt. Vid 

djurassisterad terapi (DAT) använder den professionelle djur som ett verktyg i 

behandlingsarbetet med klienter och bygger på det känslomässiga band som 

förespråkare anser finns mellan djur och människor (Chandler 2010: 6). Det kan 

röra sig om allt från akvariefiskar till hundar och hästar. Förespråkare till 

metoden menar att människor lättare skapar en tillitsfull relation till ett djur än 

till en annan människa, vilket den professionelle drar nytta av i 

relationsskapandet (Ibid 6). Att använda sig av terapidjur har visat sig påverka 

dynamiken mellan klient och terapeut då det medverkande djuret får klienten att 

känna sig mer avslappnad i en annars ganska spänd och stressad situation. Detta 

menar Chandler (2010) resulterar i att klienten får ett snabbare tillfrisknande 

(Ibid 4). 

 

Vi vill med vår studie belysa den förhållandevis outforskade terapimetoden 

djurassisterad terapi. Djur har funnits vid människans sida under århundraden 

och vi är nu intresserade av att se hur personer som fått insatsen uppfattar 

metoden djurassisterad terapi. Inom detta område används en mängd olika 

begrepp för att på olika sätt illustrera hur djur används inom socialt arbete. Vi 

har dock valt att begränsa oss till metoden djurassisterad terapi och kommer inte 

att gå in på närliggande metoder som rör djur i socialt arbete. Vi kommer under 

rubriken begrepp försöka ge en översiktlig bild av några få av de begrepp som 

används inom området. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna kvalitativa studie är att belysa metoden djurassisterad terapi 

inom socialt arbete. Vi har valt att genom ett klientperspektiv belysa 

djurassisterad terapi genom att undersöka vilka erfarenheter personer som 

genomgått djurassisterad terapi har av insatsen. 

 

1.2. Frågeställningar 

• Hur ser informanternas erfarenheter av djurassisterad terapi ut? 

• Hur beskriver informanterna djurassisterad terapi i förhållande till annan 

behandling? 

• Vad anser informanterna att behandlingen med djurassisterad terapi har 

inneburit för dem? 
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2. Disposition 

För att underlätta för läsaren har vi gjort en disponering av arbetet. Nedan, i 

kapitel tre, kommer en förklaring gällande relevanta begrepp som används. I 

kapitel fyra ges en kort bakgrundsbeskrivning av djurassisterad terapi och en 

kort förklaring gällande djurs påverkan på människor ur ett historiskt perspektiv. 

I kapitel fem följer en presentation av tidigare forskning som belyser ett flertal 

synsätt på djurassisterad terapi. Den teoretiska referensramen redogörs för i 

kapitel sex och sedan följer en metodpresentation i kapitel sju. I kapitel åtta 

presenteras resultatet, och diskussionen är det nionde och avslutande kapitlet där 

vi knyter ihop säcken, och efter det redovisas våra referenser. 
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3. Begrepp 

DAT (Djurassisterad terapi) – målorienterade insatser som använder bandet 

mellan människa och djur som en del i behandlingsprocessen. Den legitimerade 

terapeuten måste utbildas inom DAT och det är terapeuten som leder 

terapisessionerna. Då djurassisterad terapi ofta utförs på behandlingshem eller 

gårdar där personerna spenderar mer tid än bara under terapisessioner så arbetar 

även andra professioner där, såsom exempelvis socionomer. De är med 

klienterna i den övriga delen av den djurassisterade terapin, då DAT även kan 

innefatta att umgås med och att ta hand om djuren övrig del av dygnet. De djur 

som används, exempelvis hästar som finns i stallen och katter samt hundar som 

springer på gården behöver däremot inte genomgå någon speciell utredning eller 

utbildning. Dock är det upp till de professionella att ha ett syfte med vilka 

individer som sätts ihop under en behandling och det är upp till terapeuten att ha 

lämpliga djur som så kallade medterapeuter. I samband med terapisessioner så 

kan metoden används tillsammans med andra terapiformer, exempelvis kognitiv 

beteendeterapi eller den terapiform som terapeuten i vanliga fall utövar 

(Chandler 2010:5). 

 

DAA (Djurassisterad aktivering) – målorienterad aktivitet som använder bandet 

mellan människa och djur för att förbättra människors livskvalitet. Aktiviteterna 

i sig kan ses som terapeutiska men leds inte av en legitimerad terapeut. DAA 

kan exempelvis innebära att en person bara umgås med djur och används 

vanligtvis inte i samband med någon form av terapi (Ibid 5). 

 

Hästunderstödd terapi - målorienterad aktivitet där hästen är det främsta 

verktyget i skapandet av trygg självkänsla hos en person. Metoden utförs av en 

legitimerad terapeut som tillsammans med en häst- och ridterapeut hjälper 

klienten till bättre mående. Terapin utförs både i sadeln och på marken, med 

hästen som en ständig stöttepelare (Ibid 206). 
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4. Bakgrund 

Djur har genom tiderna haft en stor betydelse för människor på många olika sätt. 

För Ojibwaindianerna i USA bar djur på en Manito, en skyddande ande. Denna 

ande fanns för varje människa och ansågs vara orsaken till all lycka och olycka. 

Även för Mayaindianerna hade djur en själslig betydelse. Under flera decennier 

framöver kom djur att anses ha läkande krafter. Exempelvis så 

rekommenderades hundar som sällskapsdjur till kvinnor under det 

Elisabethanska England. Men med tiden försvann tron på djurens läkande kraft 

och under medeltiden skulle människor inte förknippas med djur då djurlika 

attribut som impulsivitet inte ansågs eftertraktade (Serpell 2006:4-10). Mot 

1600-talets slut förändrades återigen synen på relationen mellan människa och 

djur. Människor fick en mer sympatisk inställning till djur och natur och en man 

vid namn John Locke uppmärksammande de positiva effekterna för barns 

socialisation av en omvårdande relation till djur. Under slutet på 1700-talet 

uppstod teorier kring relationen mellan djur och människor och djur började 

användas på mentalinstitutioner runt om i England. Med den vetenskapliga 

medicinens framsteg försvann sedan djuren från institutionerna och det dröjde 

ända till 1970-talet då Boris Levinson, en av företrädarna för djurassisterad 

terapi, som djurs påverkan på människor återigen kom att uppmärksammas (Ibid 

10-15). 

 

Under 2000-talet har djurassisterad terapi vuxit enormt i många länder. USA är 

ett av de länder där DAT fått stort fotfäste och används idag i stor utsträckning 

inom socialt arbete, mycket tack vare stor medieuppmärksamhet. DAT blev 

populärt efter att det använts på skadade soldater som skulle återhämta sig efter 

krig. Soldaterna uppmanades att arbeta med djuren på en farm i Pawling för att 

snabbare återhämta sig både fysiskt och psykiskt (All 1999: 49). 

 

Idag finns det ett flertal organisationer i USA som aktivt arbetar med att 

uppmuntra användningen av djurassisterad terapi. Delta Society är en av de 

organisationer som arbetar med att få in olika sorters djur på bland annat 

sjukhus, fängelser, i skolor och på äldreboenden. Delta society tränar och 

utbildar terapidjur och dess ägare, och år 2003 fanns det över 6400 

terapidjursteam som arbetade runt om i USA. DAT blev formellt erkänt av två 

av USA:s främsta organisationer, American Psychological Association och 

American Counseling Association, för psykisk hälsa under 2008 och 2009 vilket 

sågs som en milstolpe för terapimetoden (Chandler 2010: 28-3). 
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5. Tidigare forskning 

Vi kommer här att presentera utvald forskning på området samt en 

sammanfattande forskningsdiskussion. Vi har valt att presentera forskning som 

rör djurassisterad terapi i stort för att belysa området ur ett så brett perspektiv 

som möjligt. Forskningen rör i viss mån även djurassisterad aktivering, detta för 

att begreppen ibland används tillsammans. 

 

Boris Levinson var en amerikansk barnpsykolog och en av företrädarna för 

djurassisterad terapi. Levinson var den förste professionelle som formellt 

introducerat och dokumenterat hur djur kan påskynda relationsbyggandet mellan 

terapeut och klient. I och med att relationen mellan terapeut och klient stärktes 

på kortare tid såg Levinson en större möjlighet för klienten att finna motivation 

och därmed uppnå ett snabbare tillfrisknande (Chandler 2010:23). Levinson 

(1965) använde sig till en början inte av sin hund Jingles i sitt arbete men 

upptäckte av en tillfällighet hur en av hans klienter, en pojke som genomgått 

flera misslyckade terapibehandlingar och visade ökade tecken på 

tillbakadragenhet, genast välkomnade Jingles i sin famn. Efter detta möte 

inkluderades hunden Jingles i arbetet och Levinson (1965) upptäckte att många 

fler av de tillbakadragna och icke kommunikativa barn som var hans klienter 

svarade positivt på hundens närvaro. Levinson (1965) beskriver Jingles som en 

mellanhand mellan terapeut och klient, vilken underlättade relationsbyggandet 

dem emellan (Levinson 1965: 695-696). 

 

5.1. Djurassisterad terapi i skolan 

En del av den forskning som gjorts kring djurassisterad terapi och djurassisterad 

aktivering gällande barn har handlat om hur djur kan användas tillsammans med 

barn i skolverksamheter. Friesen (2009) har undersökt hur barn som går i någon 

form av specialklass påverkas av att ha en terapihund närvarande i klassrummet. 

Två barn som studerats gick hos en talpedagog där de fick uppgifter att utföra, 

uppgifter barnen inte tyckte var roliga och som de hade svårt att koncentrera sig 

på. Barnen hade tidigare uttryckt ett djurintresse och därför fick terapihunden 

Tango vara med under lektionerna. Barnen fick tala om för Tango hur vissa ljud 

skulle uttalas och när det blev rätt så fick de ge Tango en belöning. Detta tyckte 

barnen var roligt, de utförde uppgiften med stort engagemang och de var oerhört 

koncentrerade på uppgiften under hela tiden (Friesen 2009:261). 

 

Terapihundar har även använts i samband med att barn i åldern fyra till sex år 

fått i uppgift att utföra motoriska tester, så som hopp- och balansövningar. När 

terapihunden deltog så genomförde även hunden dessa uppgifter tillsammans 

med barnen. Det visade sig att när terapihunden deltog så genomförde barnen 

uppgifterna med samma precision som tidigare men snabbare (Friesen 

2009:265). I en studie av Nimer och Lundahl (2007) visas resultat som tyder på 
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att barn generellt sett svarar bättre på behandling där djurassisterad terapi är 

inkorporerat. De resonerar kring detta och tror det kan bero på att barn, rent 

allmänt, är mer öppensinnade för nya saker och mer positiva till arbete med djur 

(Nimer & Lundahl 2007: 234). 
 

5.2 Psykisk påverkan 

Forskning har visat att personer som genomgått djurassisterad terapi känner att 

en stor del i rehabiliteringen har varit den struktur som funnits runt dem. Djuren 

har hjälpt dem skapa vardagliga rutiner som personerna behöver följa både för 

sin egen men även för djurens skull. Det har visat sig att personer med klinisk 

depression känner att de har fått en viktig uppgift, vilket har skapat en 

meningsfullhet i deras liv, vilket i sin tur har resulterat i att de tänker mindre på 

sin sjukdom och fokuserar mer på det positiva som finns runt dem (Pedersen, 

Ihlebæk, Kirkevold 2012: 1526,1528-1529). 

 

Nimer och Lundahl (2007) har gjort en metastudie gällande djurassisterad terapi 

där de jämför olika kvalitativa och kvantitativa artiklar och dess resultat. I de 

allra flesta studier som analyserats har hundar varit det djur som använts mest, 

men många studier har även handlat om hästar som ”medterapeuter” (Nimer & 

Lundahl 2007: 228). De flesta artiklar som analyserats har behandlat mental 

hälsa där målen varit att klienten bl.a. ska lära sig olika sociala grunder, minska 

stress samt att finna en känsla av sammanhang (Ibid 226). Studien visar att DAT 

generellt sett har en positiv påverkan på människors mående (Ibid 234). 

 

Bente Berget (2006) har skrivit en doktorsavhandling på området djurassisterad 

terapi och beskriver där vikten av meningsskapande och bibehållandet av detta 

för personer med psykiatrisk problematik. Hon menar att personer med denna 

typ av problematik ofta har svårt med mänskliga relationer, vilket gör DAT till 

en användbar metod. Med hjälp av djur kan dessa personer lära sig att skapa 

trygga relationer, samtidigt som de genom någon form av fysiskt arbete skaffar 

sig kunskap och rutiner som de kan ha nytta av även när behandlingen är 

avklarad (Berget 2006: 14). Studien gjordes i Norge mellan år 2003-2006. 

Avhandlingens syfte var att undersöka om djurassisterad terapi med farmdjur 

har någon effekt på personer med psykisk problematik. Studien som gjordes var 

av randomiserad art och innehöll 90 stycken deltagare, 31 män och 59 kvinnor, 

alla med psykiatrisk problematik. Personerna fick genomgå 12 veckors 

behandling där 30 personer, vilka utgjorde kontrollgruppen, som vanligt fick sin 

ordinarie behandling, medan 60 personer, som då utgjorde experimentgruppen, 

fick insatsen DAT vid sidan av sin ordinarie behandling. Personerna som fick 

insatsen DAT besökte en farm 3 timmar, två gånger/vecka. Resultaten visar på 

att stressen minskat hos personerna som fått insatsen DAT, medan det inte fanns 

någon signifikant skillnad hos kontrollgruppen. Under uppföljningen 6 månader 
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senare visade resultaten på ytterligare stressreduktion hos personerna i 

experimentgruppen (Ibid 21-22). 

 

5.3. Social påverkan 

Inom området barn har vi funnit en svensk studie, som det annars är ont om 

inom djurassisterad terapi och djurassisterad aktivering, att hänvisa till. Byström 

(2004) genomförde en studie på barn med autism och undersökte huruvida 

utvecklingen av kommunikation och social interaktion påverkas av samspelet 

med djur och natur. I studien har forskaren kunnat se att djur, natur och 

människor alla bidragit till att barnen utvecklats i positiv riktning under studiens 

gång. Barnen har visat på ökade språkliga kunskaper och en tydligt ökad 

samspelsförmåga. Dock utvecklades barnen inte kognitivt i samma utsträckning 

(Byström 2004:78-80). Värt att påpeka är att denna studie inte behandlar just 

DAT utan snarare DAA. De mest positiva resultaten enligt Nimer & Lundahls 

(2007) studie har visat sig vara för personer med autism där DAT hjälpte till att 

minska olika autismsymptom (Nimer & Lundahl 2007: 234) 

 

Människan och djuren har under århundraden skapat ett speciellt band. I en 

artikel som All (1999) skrivit har intresset legat på att se vilken inverkan 

djurassisterad terapi kan ha på människor. Den första delen av artikeln handlar 

om smådjur/husdjur och deras inverkan/påverkan på människor och den senare 

delen av artikeln handlar om hästar och deras inverkan/påverkan på människor. 

Djur har visat sig ha flera positiva effekter på människor. Interaktionen bidrar 

dels till en ökad grad av socialisering samtidigt som den förbättrar en individs 

lyhördhet och livlighet. Den ger även en känsla av tillfredsställelse och främjar 

moral, plus att den hjälper till att uppfylla ett behov av att ta hand om någon 

samt att bli omhändertagen. Interaktionen har även visat sig förbättra 

inställningen till behandling samt minskat beroendet av mediciner (All 1999:49). 

 

Burgon (2011) genomförde en etnografisk studie på sju ungdomar med riskfyllt 

beteende som varit föremål för familjehemsvård, och som nu deltog i 

hästunderstödd terapi. Studien undersökte ungdomarnas utveckling i förhållande 

till risk och skyddsfaktorer, självförtroende, självkänsla, självförmåga och 

empati (Burgon 2011:165). Burgon (2011) såg en positiv utveckling hos 

ungdomarnas skyddsfaktorer, bland annat inom områden som empati, 

självförmåga, självförtroende, självkänsla, social kompetens och meningsfullhet. 

Ungdomarna fick en ökad grad av självförtroende när de lärde sig att bemästra 

ridningen (Burgon 2011: 177). 

 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att djurassisterad terapi kan påverka 

människor på ett flertal olika sätt. Det har visat sig effektfullt för personer med 

psykisk problematik som exempelvis depression, och att dessa personer fått en 
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känsla av meningsfullhet genom ansvaret för djuren (Pedersen, Ihlebæk, 

Kirkevold 2012: 1526,1528-1529). Vidare har metoden visat sig påverka barns 

koncentrationsförmåga och motorik då de fått uppgifter att genomföra 

tillsammans med djur (Friesen 2009:265). Störst påverkan har personer med 

autism uppvisat. DAT har för dessa individer resulterat i ökad kommunikativ 

och social förmåga (Byström 2004: 78-80). 

 

5.4. Etisk forskning kring djurassisterad terapi 

Det finns många som höjt frågan kring hur etiskt det är att använda sig av djur i 

behandlingsarbete. Denna fråga har även vi ställt oss under arbetets gång och vi 

kommer här att redogöra för några av de etiska aspekterna av djurassisterad 

terapi. 

 

Att använda sig av djur i behandlingsarbete är inte alltid helt riskfritt för vare sig 

klienten, terapeuten/den professionelle eller terapidjuret. Det finns alltid en risk 

för att en katt klöser klienten eller den professionelle, eller att någon bli trampad 

på foten av en häst. En stor hund kan knuffa omkull klienten om den kommer 

springandes. Dessa risker ska minimeras genom att samtliga terapidjur utreds för 

exempelvis lämpligt temperament och tränas innan de tillåts användas i 

behandlingsarbetet. Detta gäller alltså för exempelvis terapihundar som besöker 

skolor, sjukhus etc. Andra djur som används på gårdar och liknande behöver inte 

genomgå någon sådan utredning utan det ligger på den professionella att se till 

att djuret är lämpligt. Enligt de riktlinjer som finns för hur ett terapidjur ska 

skötas. Dessa har tagits fram av bland annat Delta Society och där framgår det 

tydligt att det är terapidjurets ägare, alltså terapeuten eller den professionelle, 

som är ansvarig för djurets välbefinnande. Det ska alltid finnas tid för vila, mat, 

lektid och promenader (Chandler 2010:17). 

 

Enligt Zamir (2006), som undersökt den moraliska aspekten av att använda djur 

för behandlingsarbete, finns det flera olika punkter som enligt djurrättsaktivister 

gör detta användningsområde omoraliskt. Zamir (2006) beskriver dessa punkter 

på följande vis. För det första begränsas djurets frihet, och hur djurets liv ska 

levas bestäms av ägaren. Följande så krävs lång träning för djuret för att få 

användas inom djurassisterad terapi och de djur som arbetar med människor 

avskärmas från sin egen art. Slutligen argumenterar djurrättsaktivister för att 

djuret kan bli skadat och att djur över huvud taget inte bör användas av 

människor (Zamir 2006:180-183). Zamir (1006) delar inte dessa åsikter utan 

påpekar istället att djur som traditionellt sätt betraktas som husdjur, exempelvis 

hundar och hästar, inte tar skada av dessa aspekter på samma sätt som vilda djur 

skulle kunna göra, utan kan leva i harmoni med människor (Ibid 184). 
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Trots att det gjorts mycket internationell forskning kring hur människor 

påverkas av djurassisterad terapi, har ytterst lite forskning utförts kring vilka 

effekter det får för djuren att arbeta som terapidjur. En studie har gjorts av 

Haubenhofer och Kirchengast (2006) där de undersökte 18 terapihundars 

fysiologiska upphetsning under terapisessioner. Detta gjordes genom att mäta 

terapihundarnas kortisolnivåer under terapisessioner och under dagar då 

hundarna var lediga. Kortisolnivåerna höjs vid stress och upphetsning, det finns 

dock olika åsikter om hur detta i sin tur påverkar djuret (Haubenhofer & 

Kirchengast 2006:165-167). Resultaten visar att kortisolnivåerna var högre 

under de dagar då terapihundarna arbetade mot de lediga dagarna. Det visade sig 

också att ökningarna blev större under kortare sessioner då dessa blev mer 

intensiva och utan raster. Vidare visar resultaten, förutom att sessionernas längd 

spelar roll, även att antalet sessioner under en dag har betydelse för 

kortisolnivåerna. Det påpekas dock av forskarna att trots att studien pekar på 

förhöjda kortisolnivåer för terapihundarna under en arbetsdag så kan det inte 

fastställas om dessa förhöjda värden innebär en negativ påverkan på 

terapihunden eller ej (Ibid 166-171). 

 

5.5. Sammanfattande forskningsdiskussion 

Mycket av den forskning som gjorts på området har fokuserat på att undersöka 

vilka effekter klienterna upplever av djurassisterad terapi och vilken påverkan 

djur har på människor, vilket förklarar att den tidigare forskning vi valt att 

presentera också gör det. Majoriteten av de artiklar vi valt ut är kvalitativa 

studier. Varför vi valt att främst presentera dessa beror på att vi själva valt att 

göra en kvalitativ studie och vill därför visa på studier som använt sig av 

liknande metoder. Vi är väl medvetna om att flera av de kvalitativa studier vi 

valt att presentera har genomförts på ett mindre antal informanter vilket bör 

finnas i åtanke. Vi har valt att presentera artiklar som visar på effekterna av 

DAT på olika typer av problematik, detta för att visa på ett brett 

användningsområde för metoden. Genom att trycka extra mycket på hur brett 

DAT:s användningsområde är tror vi att fler socialarbetare kan våga ta chansen 

att testa metoden i fall där andra metoder varit verkningslösa.  

 

Vi anser att det saknas forskning som berör klienternas upplevelser av 

djurassisterad terapi, forskning vi gärna velat kunna presentera för att visa 

tidigare studier som mer liknar den vi genomfört. Tyvärr har vi inte funnit sådan 

forskning utan har istället fått belysa ämnet från andra vinklar genom den 

tidigare forskning som funnits tillgänglig. Denna brist på forskning ur just ett 

klientperspektiv finner vi dock som motiverande för att genomföra just en sådan 

studie. Det är således det tomrummet vi vill fylla med vår studie, klienternas 

erfarenheter av djurassisterad terapi. Anledningen till att vi inte presenterar 

artiklar som redogör för negativa aspekter av DAT är för att vi inte hittat sådan 
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forskning, vi har istället valt att belysa den etiska aspekten av metoden. Förutom 

klienters upplevelser av metoden och negativa aspekter har vi även blivit 

medvetna om att det inte finns mycket svensk forskning inom området, vilket 

innebär att endast en av de presenterade artiklarna är svensk. Vi anser att denna 

artikel snarare handlar om djurassisterad aktivering, vi har trots detta valt att ta 

med den för att visa att svensk forskning i alla fall finns på angränsande 

områden. Bristen på svensk forskning var inte helt oväntad då DAT är en metod 

som än så länge inte fått särskilt stort genomslag i Sverige. 

 

Vi har stött på många artiklar gällande djurassisterad terapi inom äldreomsorgen 

och vilken påverkan metoden kan ha på personer med demens och Alzheimer. 

Dessa har vi valt att utesluta då tillvägagångssätten för de studierna varit väldigt 

olikt vårat och snarare syftat till att mäta fysiologiska effekter eller liknande.  
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6. Teoretisk referensram 

Vi har valt att belysa området djurassisterad terapi utifrån Antonovskys (2005) 

teori KASAM, Känsla Av SAMmanhang, och Banduras (1995) socialkognitiva 

teori. Vi kommer här att ge en kort översikt av dessa två teorier och ge en 

reflektion kring två alternativa teorier som vi valt att inte använda oss av. 

 

6.1. KASAM 

Vi har valt att använda oss av Antonovskys (2005) teori KASAM, Känsla Av 

SAMmanhang. KASAM kan delas in i tre delar: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet syftar till att det som händer inom och utanför 

individen är begripligt för denne, att det finns ett sammanhang och en struktur i 

informationen. Hanterbarhet innebär att individen upplever att hon har tillgång 

till de resurser som krävs för att hantera det hon utsätts för och att hantera det 

som sker. Den sista komponenten, meningsfullhet, syftar till betydelsen för 

individen att kunna känna engagemang trots motgångar, en känslomässig 

investering. En Känsla Av SAMmanhang är något som en individ utvecklar 

genom hela livet. KASAM kan användas för att förklara varför vissa människor 

klarar sig bättre än andra. KASAM utgår från ett salutogent perspektiv, vilket 

innebär att fokus ligger på det som gör en frisk, inte på det som gör en sjuk. 

Antonovsky (2005) hänvisar till friskt och sjukt när han förklarar KASAM. Han 

menar att vi alltid pendlar mellan dessa två extremer och att vi aldrig uppnår 

någon av dem helt och hållet. Det är enligt Antonovsky (2005) beroende på 

vilken grad av KASAM en person besitter som avgör huruvida hon har en 

känsla av sammanhang eller inte. En hög känsla av sammanhang innebär en stor 

förmåga att hantera utmaningar, medan en låg sådan innebär att en person har 

svårigheter att hantera problematiska situationer (Antonovsky 2005:44-49).  

 

Vi använde oss av KASAM för att få en förståelse för vilken roll 

ansvarstagandet för djuren, som ofta läggs på individerna i samband med 

djurassisterad terapi, har. Enligt tidigare forskning har det visat sig att 

individerna känner att de gör något meningsfullt när de ansvarar för djurens 

välbefinnande vilket är ytterligare en anledning till varför vi vill utforska 

djurassisterad terapi utifrån KASAM (Pedersen, Ihlebæk, Kirkevold 2012: 

1526,1528-1529). 

 

6.2. Social kognitiv teori 

Albert Banduras (1995) socialkognitiva teori om självförmåga ser vi som 

relevant då den belyser hur självförmågan kan påverka individens beteende. 

Bandura (1995) utgår från att individen är aktiv och reagerar såväl medvetet som 

reflexivt på stimuli och har kontroll över det egna beteendet. Enligt Bandura 
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(1995) finns det fem olika mekanismer som påverkar handlingsförmågan, den 

viktigaste av dessa fem är självförmågan som ger oss kontroll över handlingar, 

tankar och känslor. Självförmågan säger något om individens uppfattning om sin 

egen prestationsförmåga (Bandura 1995: 3,8-10). Självförmågan bygger i sin tur 

på tre olika faktorer. För det första huruvida individen lyckats eller misslyckats 

med liknande uppgifter tidigare. För det andra påverkas hon av inlärning via 

sociala modeller, att se någon lyckas som man kan relatera till stärker 

självförmågan. Till sist bygger självförmågan på att individen har realistiska 

förväntningar på sig, förväntningar denne tror sig kunna uppnå. Bandura (1995) 

anser därmed att graden av självförmåga påverkar individens beteende (Ibid 1 

,9-10). En av de teorier vi till en början hade tänkt använda oss av var Goffmans 

(2007) rollteori vilken liknar Banduras (1995) socialkognitiva teori. Goffmans 

(2007) teori bygger på att individen skapar och går in i olika roller vid olika 

situationer och i förhållande till olika personer. Den belyser till viss del även 

vikten av självkänsla och liknar därför den socialkognitiva teorin, vilket gjorde 

att vi valde att endast använda oss av den ena (Goffman 2007:25-26).  

 

Ytterligare en alternativ teori hade varit Bowlby’s (2005) anknytningsteori. 

Denna teori används ofta som teoretisk förklaring till varför djurassisterad terapi 

fungerar, det skapas ett band mellan djur och människa, en anknytning (Geist 

2011: 243). Anknytningsteorin bygger på att individer skapar starka 

känslomässiga band till någon annan, de knyter an (Bowlby 2005: 69). Vi valde 

att i vår studie inte använda oss av denna teori då vi såg det mer lämpligt att 

belysa just våra resultat genom ovanstående teorier. 
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7. Metod 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie. En viktig del i kvalitativa studier är 

fokus på tolkning och förståelse och att vi, beroende av dessa faktorer, ser den 

sociala verkligheten på olika sätt (Bryman 2011: 340-341). 

 

Vi har valt en hermeneutisk ansats i vår studie, vilket innebär tolkning, 

förståelse och en förmåga att förmedla, exempelvis en informants upplevelser 

(Westlund 2009:62). Vårt mål är att få en förståelse för individens upplevelser 

kring djurassisterad terapi och vi anser att hermeneutiken är en lämplig ansats. 

Inom hermeneutiken finns tre inriktningar och vi har valt att använda oss av den 

allmänna tolkningsläran. Inom denna riktning är det förståelsen som är i fokus. 

Tolkningar görs genom att använda den hermeneutiska cirkeln, det vill säga 

forskaren går från del till helhet likväl som från helhet till del och det finns ett 

beroendeförhållande mellan dessa (Ödman 2007:98-99). Detta innebär att vi 

kommer belysa likheter och skillnader mellan våra informanter, likväl som vi 

kommer belysa motsägelser internt inom intervjuerna.  

 

7.1. Urval 

Vi har använt oss av en kombination av kedjeurval och kriterieurval. Kedjeurval 

har vi använt oss av då det på grund av sekretess annars är svårt att få tillgång 

till information om personer som fått de insatser vi är intresserade av att studera. 

Vi började med att söka fram verksamheter som använder sig av djur i 

behandlingsarbetet och vi letade informanter i hela Sverige. De verksamheter vi 

fann sållades och kvar blev verksamheter som använder sig av just 

djurassisterad terapi. Övriga verksamheter som använder sig av djur på annat vis 

sållades bort. Vi kontaktade de utvalda verksamheterna och bad dem 

vidarebefordra vår förfrågan till personer de ansåg kunde vara relevanta som 

informanter utifrån den information vi gav dem (Bryman 2011: 196). Kedjeurval 

har vi använt oss av tillsammans med kriterieurval, som helt enkelt innebär att 

urvalet görs utifrån på förhand bestämda kriterier (Patton 2002:238). Vi valde 

denna metod eftersom vi behövde ställa upp vissa kriterier för våra informanter 

då inte alla varit relevanta att intervjua. 

 

De inkluderingskriterier vi ställde upp för våra informanter var följande. 

Informanten ska vara mellan 18-50 år och ha genomgått djurassisterad terapi. 

Både män och kvinnor är välkomna att delta i studien. Varför vi valt just detta 

åldersspann är p.g.a. att vi valt att rikta studien till personer i vuxen ålder, 

samtidigt som vi inte syftar till att beröra äldreomsorg eller personer som närmar 

sig detta. Vi har valt att inte begränsa oss till någon form av diagnos eller 

specifik anledning till varför personen genomgått DAT. Detta då vi upptäckte 

svårigheten i att överhuvudtaget finna informanter som genomgått DAT då det 

inte är en vanlig terapimetod i Sverige.  
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Enligt Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) bör en intervjustudie innehålla 

minst sex till åtta intervjuer så materialet inte blir beroende av enskilda 

informanters åsikter. Vi fick endast ihop fyra informanter, vilket vi inte anser är 

optimalt, men då vi har valt att inte göra några jämförelser mellan våra 

informanters upplevelser anser vi oss därför kunna genomföra studien ändå, då 

den kvalitativa forskningen inte avser att mäta eller dra övergripande slutsatser 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011:44). 

 

7.2. Datainsamlingsmetod 

Vi har valt att skriva en kvalitativ studie då vi är intresserade av upplevelser hos 

människor snarare än orsakssamband. Vi har därför valt att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Gillman (2008) 

definierar intervjuer där frågorna ställs mer eller mindre öppna och där det är 

upp till informanten hur han eller hon väljer att svara. Intervjuer gör det möjligt 

för forskaren att vara flexibel och justera sina frågor beroende på hur 

informanten svarar. Till skillnad från enkäter är det även möjligt att ställa frågor 

som berätta mer eller kan du förklara ytterligare (Gillman 2008: 19-20). 

 

Med semistrukturerad intervju menas att man har ett mindre antal centrala frågor 

som ofta är förhållandevis övergripande. Under intervjuns gång kan man sedan 

ställa följdfrågor efter en central fråga för att få så mycket information som 

möjligt (Ibid 47). Vi kunde valt att använda oss av mer strukturerade intervjuer 

men vi anser att den semistrukturerade intervjun passar våra frågeställningar bra 

eftersom denna intervjumetod ger informanterna större utrymme att svara fritt på 

frågorna. Den ger oss även större möjligheter att låta informanterna vara med 

och styra intervjun för att på så sätt få fram deras upplevelser. Av liknande 

anledning har vi valt att inte använda oss av enkäter då vi vill ha möjlighet att 

fånga upp aspekter som vi finner intressanta. 

 

7.3. Intervjuernas genomförande 

Innan intervjuernas start utarbetade vi en intervjuguide, denna i enlighet med hur 

en semistrukturerad intervju bör se ut. Enligt Dalen (2007) bör en intervjuguide 

innehålla frågor som berör de centrala teman som studien syftar till att 

undersöka (Dalen 2007:31). För vår del innebär det breda frågor gällande 

personens erfarenheter av djurassisterad terapi. Vi utgick delvis från de 

frågeställningar vi tidigare under arbetet arbetat fram, för att med hjälp av dessa 

komma fram till konkreta frågor att utgå från vid intervjuernas genomförande. 

Det är viktigt att inte börja med de mest känsloladdade frågorna. För att försöka 

ringa in det område som ska belysas startade vi med frågor där informanten med 

egna ord får berätta fritt kring sina erfarenheter. Detta kallar Dalen (2007) för 
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områdesprincipen (Ibid 31). Vidare har vi vid utformningen av intervjuguiden 

haft i åtanke att våra frågor ska uppmuntra informanterna till att berätta så 

mycket som möjligt om sina erfarenheter, allt för att få så fylliga beskrivningar 

som möjligt. 

 

Dalen (2007) har satt upp ett antal kriterier som kan användas för att kontrollera 

de frågor som utarbetats. Dessa kriterier tar bland annat upp frågans tydlighet, 

om den är ledande, samt vilken förkunskap som krävs eller inte krävs för att 

besvara frågan. Vidare kontrolleras frågans känslighet och hur mycket utrymme 

som verkligen lämnas till informantens åsikter (Ibid 32). Dessa kriterier har vi 

använt oss av för att kontrollera vår intervjuguide och för att få en så bra 

utformad guide som möjligt, för informanternas skull och vår. 

 

Vi har valt att spela in våra intervjuer för att sedan kunna transkribera dem. Vi 

anser att det är viktigt att vid analysarbetet kunna ta del av informantens exakta 

ord och inte våra egna tolkningar av dessa. Vi ville även ha möjlighet att lyssna 

på intervjumaterialet igen om detta skulle vara nödvändigt för en bättre tolkning. 

Ytterligare en fördel med att spela in och transkribera är att vi då inte bara får 

tillgång till vad som sägs utan även hur det sägs (Bryman 2012:482). Vi har 

även använt oss av block och penna för att kunna göra anteckningar rörande 

informanternas kroppsspråk om detta skulle behövas. Detta då vi anser det 

intressant att kunna notera avvikande kroppsspråk i samband med frågor 

eftersom det kan visa om informanterna känner sig obekväma eller om de är 

tveksamma till det de berättar. 

 

Vad som är viktigt att förstå i en intervjusituation är den maktasymmetri som 

uppstår mellan intervjuare och informant. Som intervjuare har man ett övertag 

gentemot informanten då intervjuaren är den professionelle, och enbart en sådan 

titel ger ett övertag. Intervjuaren är också den som ställer frågor och hela tiden 

väljer vilka teman som ska beröras. Informanten har möjlighet att göra vissa 

utsvävningar från de förhållandevis öppna frågor som ställs, men trots det så har 

intervjuaren valt ämne. Som intervjuare har man också tolkningsföreträde till det 

som informanten säger. Risken med denna maktasymmetri och med intervjuer 

överhuvudtaget är att informanten svarar så kallat socialt accepterat. Med detta 

menas att informanten svarar så som hon tror att intervjuaren vill att hon ska 

svara, eller på det sätt hon tycker låter mest lämpligt (Kvale & Brinkmann 2009: 

48-50). 

 

Vi genomförde fyra intervjuer där varje intervju varade en timma. Informanterna 

fick själva välja var de ville att intervjuerna skulle äga rum. Två av 

informanterna ville ha intervjuerna på behandlingshemmet där de bott under 

tiden de genomgått djurassisterad terapi och två informanter valde att ses på ett 

Campus i närmsta storstad sett från behandlingshemmet. Genom att låta dem 
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välja intervjuplats tror vi att de känner en större trygghet i intervjusituationen än 

om vi enbart skulle ha Campus som ett alternativ. Genom att låta dem välja kan 

de vara på en plats som de känner till, vilket minskar det naturliga maktövertag 

som den professionella har i en intervjusituation (Eide & Eide 2004: 53). 

 

Inför transkriberingen valde vi att utesluta sådant som inte var av relevans vid 

analysarbetet, exempelvis småprat och utsvävningar som inte hör till ämnet, 

detta då transkribering är ett ytterst tidskrävande moment. Vi skrev även endast 

ut pauser och liknande om vi ansåg det vara av betydelse (Bryman 2012:486). I 

övrigt gjorde vi en ordagrann transkription av samtliga intervjuer. 

 

7.4. Analysmetod 

Vi har valt att använda oss av innehållsanalys, en analysmetod vars syfte är att 

förenkla data för att skapa klarhet, och berika data för att få en bredare kontext. 

Innehållsanalysen består av sex olika steg. Var och ett av de sex stegen har vi 

genomfört på våra samtliga intervjuer. Steg ett, tematisering, innebär att de 

meningsbärande enheterna, transkriptionerna, struktureras. Vi gjorde detta 

genom att hitta olika meningsbärande enheter som exempelvis bestod av ord, 

uttryck eller meningar som en informant använde sig av. Dessa meningsbärande 

enheter reduceras sen till olika teman. Om en informant exempelvis pratade 

mycket om hur hennes livssituation sett ut tidigare och vilken problematik hon 

haft så kan dessa delar ses som två teman; svår bakgrund och vändpunkt. Till en 

början framkom 35 olika teman ur våra fyra intervjuer. Steg två, kategorisera, 

gjorde vi genom att se över de olika teman vi fått fram för att sedan kunna lägga 

ihop teman som liknade varandra under en och samma kategori. I det här steget 

är syftet att skapa struktur och kategorierna gör det enklare att se vilka data som 

belyser samma tema. Våra teman innan svår bakgrund och vändpunkt kan 

tillsammans sedan bilda kategorin botten är nådd. Vi kom slutligen fram till åtta 

olika kategorier där samtliga av våra från början 35 teman kunde passas in. Vi 

har valt ett induktivt synsätt, vilket innebär att vi inte hade några förutbestämda 

kategorier utan i stället lät dem framkomma ur datamaterialet. Däremot har vi 

valt att använda oss av en intervjuguide med förutbestämda frågor där frågorna 

kan behandla exempelvis upplevelsen av olika förhållanden. Att använda sig av 

en intervjuguide kan ses som ett deduktivt förhållningssätt, dock har frågorna 

varit så breda och öppna att de inte uteslutit nya teman att komma upp eller att 

vissa av frågorna helt fallit bort. Steg tre, fylla kategorierna med innehåll, har vi 

gjort genom att i våra transkriberingar letat fram citat som på något sätt belyst de 

olika kategorierna. Under den här delen av analysen valde vi att skapa en tabell 

för att illustrera vilka kategorier vi hade samt vilka citat som belyste den 

aktuella kategorin. Steg fyra, räkna antalet gånger ett tema nämns, har vi gjort 

genom att gå igenom transkriptionerna igen för att se hur många gånger 

informanterna nämner något som kan relateras till någon av de framkomna 
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kategorierna. Jacobsen (2012) nämner att detta steg kan ses som något 

positivistiskt men är tydlig med att så inte är fallet utan att det endast är till för 

att ge mer stöd åt kvalitativa data. Steg fem, jämföra och söka skillnader och 

likheter, gjorde vi när vi gjort de tidigare fyra stegen för samtliga intervjuer. Då 

försökte vi markera vilka skillnader eller likheter vi fann mellan de olika 

intervjuerna i förhållande till de kategorier vi kommit fram till. Steg sex, söka 

förklaringar, hör delvis ihop med steg fem och dessa båda steg gjordes 

parallellt. Vi försökte i texterna hitta förklaringar till varför de olika kategorierna 

togs upp och varför vissa inte tog upp dem. Vi försökte även få en klarhet i 

huruvida våra informanter hade liknade åsikter (Jacobsen 2012: 146-152). 

 

Vi vill här illustrera hur delar av våra tabeller sett ut under analysarbetet. Fig.1 

visar hur vi fyllde kategorierna med citat för att belysa kategorin. 

 

Fig.1: samtliga teman som kunde urskiljas ur intervjuerna och hur vi grupperat 

dem och gjort kategorier. 
Miljöterapi 

Rutiner 

Ansvar 

Fysiskt arbete 

Familjärt 

Hantera drogsug 

Fokus på något bra 

Möjligheter 

 

 

 

 

ANSVAR & RUTINER 

Stolthet 

Göra någonting bra 

Framtidsutsikter 

Man växer 

 

SJÄLVKÄNSLA 

Svår bakgrund 

Botten var nådd 

Vändpunkt 

Distanserar sig från sig själv innan 

behandlingen 

Rop på hjälp 

 

 

 

BOTTEN ÄR NÅDD 

Djur som sammanhållning 

Djurerfarenhet 

Ömsesidigt lärande 

Positivt med djurkontakt 

Behöver känslomässiga relationer 

Bry sig om nåt annat än en själv 

 

 

 

FÖRKÄRLEK FÖR DJUR 

Vilja 

Motivation 

Önskar djur och natur 

Ser det inte som behandling 

Öppenvård fungerar inte 

Rätt behandling rätt person 

 

 

 

VILJA & MOTIVATION 

Tacksam  
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Glädje UPPSKATTNING & DISTANSERING 

Anti människor 

Människor hade inte fungerat 

ANTI MÄNNISKOR 

Ser det inte som terapi 

Bättre än andra metoder 

BÄTTRE ÄN TERAPI 

 

 

 

Fig.2: ett exempel på hur tabellerna såg ut när vi fyllde kategorierna med citat 

för att belysa dessa. 

Botten är 

nådd 

”Jag var ju så jäkla långt nere på 

botten så hade jag inte fått en 

schysst behandling tror jag inte 

jag skulle pallat och fortsätta 

missbruka utan att jag skulle tagit 

en överdos eller något liknande 

så jag är bara jättepositiv” 

”låg ja på botten åh eh ja kunde inte sluta 

knarka å ja palla inte ta livet av mig så att 

eh så att ja eh 9.visste inte riktigt va ja 

skulle göra eller hur ja skulle våga ta livet 

av mig rent ut sagt så jag 10.eh hoppa från 

eh andra våningen så de kom en 

ambulans…. eh som ett rop på hjälp” 

Förkärlek 

för djur 

“..det bästa är att jag får ha min 

hund här och han är ju min bästa 

vän..” 

“..och djur är väldigt tillitsfulla, även om 

man har svårt att tycka om människor så 

kan man inte låta bli att tycka om en häst..” 

Självkänsla ”Jag kan säga att de här djuren 

har gjort mig till en bättre 

människa” 

”man hade ju inget självförtroende, ingen 

självkänsla ingenting” 

 

Fig.3: denna tabell visar hur många gånger några av våra kategorier nämns i 

intervjuerna. 

Kategori: Antal gånger det nämns: 

Botten är nådd 14 

Förkärlek till djur 39 

Självkänsla 14 

 

7.5. Förförståelse 

Eftersom forskaren enligt hermeneutiken går in i processen med en förförståelse 

bestående av bland annat tidigare kunskap och erfarenheter har vi valt att lägga 

vikt vid att redovisa vår förförståelse (Olsson & Sörensen 2011:164). Detta är 

även ett kvalitetskrav, perspektivmedvetenhet, enligt Larsson (2005). Vi har 

båda mer eller mindre erfarenhet av vilken påverkan djur kan ha på människor 

genom olika sorters kontakt. Vi var därmed båda positivt inställda till 

djurassisterad terapi redan innan projektets start. Då vi båda varit medvetna om 

detta har vi ständigt reflekterat över hur det påverkat vårt förhållningssätt såväl 
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till informanterna under intervjuerna, vid valet av tidigare forskning och vid 

analys och resultat. Det har med andra ord krävt mer av oss för att hålla en 

objektivitet till materialet än vad det troligtvis hade gjort för en person utan 

tidigare erfarenheter kring ämnet.  

 

7.6 Metoddiskussion 

Vi hade till en början planerat att intervjua 5-7 personer för att få ett bra urval 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011:44). Tyvärr insåg vi förhållandevis snabbt 

att det skulle bli svårt att finna informanter vilket det har funnits flera skäl till. 

För det första har det varit svårt att finna informanter på grund av att 

djurassisterad terapi i sin rena form inte är jättevanlig i Sverige idag. Vi har 

märkt att många verksamheter använder sig av djur men snarare på det sättet att 

exempelvis behandlingshemmet har något husdjur. Dessa verksamheter ansåg vi 

inte relevanta för vår studie då det var djur i terapeutiskt syfte som intresserade 

oss. En andra anledning har varit att personerna ska vara klara med sin 

behandling vilket därmed har krävt att verksamheterna måste ha kontakt med 

före detta klienter, något endast ett fåtal verksamheter haft. Ett tredje skäl var att 

djurassisterad terapi i Sverige hittills använts mest för äldre personer med 

demens och Alzheimer eller för barn med autism. Dessa grupper är med vår 

datainsamlingsmetod svåra att intervjua.  

 

Detta resulterade i att vårt urval består av fyra personer. Vi har dock försökt 

väga upp detta genom att få intervjuerna så innehållsrika som möjligt genom att 

ställa mycket följdfrågor under intervjuns gång. Vi har även haft tur med de 

personer vi intervjuat då de varit väldigt öppna och villiga att dela med sig av 

sina berättelser, vilket gjort att vi fått mycket information trots ett mindre urval. 

Något vi dock ser som svårt att kompensera upp för när man har ett mindre urval 

är representativiteten som finns i ett större urval med fler informanter. Vi anser 

att det brister i antalet informanter men vi har försökt kompensera detta på andra 

sätt och då vi inte varit ute efter att jämföra eller mäta något, utan i stället se till 

respektive informants enskilda upplevelser anser vi att materialet ändå kan vara 

givande och ger en fördjupad bild av några få klienters erfarenheter. 

 

Då alla informanterna har fått djurassisterad terapi på samma behandlingshem 

och haft samma problematik kan detta ses som en brist i urvalet. I och med att vi 

har en förhållandevis homogen grupp finns det enligt Ahrne & Svensson (2012) 

en risk för att vårt resultat påverkas av att det kanske just på detta 

behandlingshem råder ett visst klimat. Kanske är det så att det är ett väldigt gott 

klimat på just detta behandlingshem som gjort att flera av informanterna fått så 

positiva erfarenheter av metoden och inte metoden i sig som är positiv (Ahrne & 

Svensson 2012:24). Detta medför att vår studie brister i att visa på om det bara 

är på detta specifika behandlingshem som DAT uppskattas och ses som positivt 
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eller om det även gäller för andra platser där metoden används.  Dock visar vår 

studie att använd på detta sätt är DAT en metod som klienterna uppfattar som 

effektiv. 

 

I och med att vi använt oss av bland annat kedjeurval och i och med att det varit 

svårt att hitta informanter har vi inte själva kunnat påverka vilka personer den 

person vi haft kontakt med på verksamheten valt att förmedla vår förfrågan till. 

Detta kan vara en av anledningarna till varför samtliga av våra informanter 

generellt sett haft en positiv inställning till behandlingen.  

 

Eftersom vi genomfört en innehållsanalys är det viktigt att förstå att det är 

forskaren som skapar de olika kategorierna som uppkommer, vilket innebär att 

en annan forskare med samma material hade kunnat göra en helt annan tolkning. 

Vi tror dock att det finns i en fördel i att vi är två som genomför studien då vi 

hela tiden har två tolkningsaspekter på varje del. Vidare kom vi under 

analysarbetet till en viktig insikt, då vi från början egentligen syftade till att 

undersöka djurassisterad terapi vid enbart terapisamtal eller rådgivningssamtal, 

det vill säga hur en terapeut eller psykolog vid en terapisession använder sig av 

djur närvarande under samtalet. Vi märkte dock ganska snart att informanterna 

själva istället berättade om djurassisterad terapi i sin helhet. Några valde att 

berätta om hur det går till under terapisessionerna när psykologen har sin hund 

närvarande och hur de upplever det men i det stora hela så fokuserade samtliga 

på djurens närvaro under hela eller större delar av dygnet. Alltså har vi kommit 

att undersöka hur de ser på DAT i sin helhet och alla delar av terapiformen. 

 

En viktig faktor att tänka på vid intervjuerna har varit den maktasymmetri som 

uppstår vid sådana tillfällen (Kvale & Brinkmann 2009: 48-50). Vi har varit 

noga med att ställa så öppna frågor som möjligt för att inte leda informanten mot 

ett visst svar. Vi har även förklarat syftet med studien och att vi är intresserade 

av deras erfarenheter, detta för att minska pressen att svara så kallat socialt rätt 

eller så som de tror att vi som intervjuare önskar. Varje intervju har även 

avslutats med att vi frågar om informanterna har något annat han/hon vill 

berätta, detta för att informanterna ska känna att vi verkligen är intresserade av 

deras upplevelser, samtidigt som vi inte vill missa något om informanten känt att 

våra frågor inte varit tillräckligt öppna. 

 

De memos vi skrivit har varit en bra hjälp under hela analysarbetet då vi kunnat 

gå tillbaka till dessa och se hur vi tänkt i olika steg i studien. Genom dessa 

konstanta påminnelser har vi kunnat bibehålla vår grundtanke till studien 

samtidigt som vi kunnat utveckla den utan att för den delen tappa riktning. Vi 

tror det är svårt att utan memos komma ihåg alla tankar som framkommer under 

arbetets gång. Många memos har vi helt förkastat, men det betyder inte att de 
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inte varit till någon nytta. Tvärt om, de har hjälpt oss att se vilka delar som inte 

är relevanta för studien vilket vi anser är minst lika viktigt. 

 

7.6.1. Kvalitet & Validitet 

Det finns inom den kvalitativa traditionen olika sätt att göra en studie trovärdig. 

Enligt Ahrne och Svensson (2011) är trovärdigheten för alla kvalitativa studier 

extra viktig då den inte går att styrka på samma sätt som inom den kvantitativa 

traditionen (Ahrne & Svensson 2011:27). För att säkra kvaliteten och validiteten 

i vår studie har vi valt att använda oss av Larssons (2005) kvalitetskriterier. 

Larsson (2005) menar att perspektivmedvetenhet hos forskaren är en central del 

för att en studie ska bli bra och transparent. Larsson (2005) förklarar att ett sätt 

att se på perspektivmedvetenhet är genom reflexivitet, vilket innebär att 

forskaren reflekterar över hur hon kan ha påverkat resultaten genom sina 

perspektiv. Detta kriterium är ett av dem som vi lagt störst vikt vid att diskutera 

under processens gång. Enligt Larsson (2005) kan perspektivmedvetenhet 

redogöras på olika sätt. Dels har vi försökt ge en rättvis bild av forskningsläget 

för att på så sätt placera vår studie i en kontext. Vi har även valt att diskutera 

resultaten utifrån två teorier, som vi öppet redovisat hur dessa teorier kan 

påverka de tolkningar vi gjort. Till sist innebär perspektivmedvetenhet att vi 

öppet redovisat vår förförståelse, något vi tidigare gjort i arbetet. 

Perspektivmedvetenhet kan kopplas till hermeneutiken, vilket är den 

forskningsansats vi haft. Enligt hermeneutiken finns det alltid en förförståelse 

och tolkningar har alltid gjorts av de fakta som samlats in (Larsson 2005:4). 

Enligt Ahrne och Svensson (2011) finns det tre sätt att göra studien trovärdig 

varav det ena kriteriet är transparens, detta kriterium påminner om Larssons 

(2005) perspektivmedvetenhet och trycker på vikten av att tydligt redogöra 

tillvägagångssätt och liknande samt att studien som en följd av transparensen går 

att kritisera och diskutera (Ahrne & Svensson 2011:27). 

 

En annan viktig del menar Larsson (2005) är den interna logiken. Genom denna 

påpekas vikten av den röda tråden i studien och att alla delar bildar en harmoni. I 

och med att vi valt en hermeneutisk ansats och valt att använda oss av den 

hermeneutiska cirkeln blir det ganska naturligt att vi granskar vår studie utifrån 

den interna logiken som enligt Larsson (2005) bör finnas. Vi har gjort flera 

överväganden för att se huruvida delarna fyller en funktion i helheten (Larsson 

2005:9). Det sista Larsson tar upp i sin kvalitetssäkring för kvalitativa studier i 

sin helhet är det etiska värdet. Med detta menas att en god forskningsetik ska 

följas, både före, under och efter studien (Ibid 9). Det etiska värdet i studien är 

något vi valt att diskutera i detta kapitel men under näst kommande rubrik, etik, 

detta då vi anser att det är ett väldigt viktigt kvalitetskriterium.  
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När det kommer till resultaten är Larsson (2005) noga med att framhålla vikten 

av en innebördsrikedom, vilket betyder att resultaten ska vara redovisade på ett 

tydligt sätt för läsaren. En förutsättning för detta är att resultaten är fylliga och 

att forskaren har förmåga att visa på det väsentliga. Då vår studie endast består 

av ett fåtal informanter har vi varit extra noga med att redovisa resultaten på ett 

så informationsrikt och fylligt sätt som möjligt. Detta kriterium kan kopplas ihop 

med hur överförbart resultatet blir enligt Bryman (2011) Möjligheten att avgöra 

kvalitativa resultats överförbarhet är begränsad eftersom det ofta handlar om 

studier som gjorts på en liten grupp människor. Då kvalitativa studier handlar 

om att gå på djupet påpekar även Bryman (2011) vikten att att forskaren ger 

fylliga beskrivningar av det som producerats. Dessa fylliga beskrivningar 

kommer sedan att vara till hjälp för att avgöra i vilken utsträckning resultaten 

kan överföras. För att öka pålitligheten menar Bryman (2011) att forskaren noga 

ska redogöra för alla delar i processen (Bryman 2011:355). Strukturen är också 

viktig enligt Larsson (2005) då det annars lätt kan bli rörigt för läsaren och svårt 

att få en bra överblick. Detta kriterium står något i konflikt med att vi nyss 

nämnde hur vi vill ge fylliga och beskrivningar av resultatet. Vi har dock försökt 

att kombinera dessa två då vi anser att de båda fyller en viktig funktion (Larsson 

2005:11-14). 

 

De validitetskriterier som Larsson (2005) tar upp är också viktiga för att göra 

studien trovärdig. Ett kriterium handlar om diskurs och hur olika argument och 

påståenden är hållbara gentemot andra argument. Vi har hela tiden övervägt 

alternativa tillvägagångssätt och vägt olika argument mot varandra för att 

komma fram till det bästa sättet att genomföra just denna studie. Det heuristiska 

kriteriet visar på om studien kan tillföra ett nytt synsätt hos läsaren vad gäller 

verkligheten, ett kunskapstillskott. Trots att vi haft svårt att hitta forskning på 

området som gjorts ur ett klientperspektiv, som vår studie gjorts, kan vi givetvis 

inte utesluta att det finns sådan tidigare forskning. Vi vill ändå påstå att vår 

studie kommer att ge ett kunskapstillskott i form av ett klientperspektiv på 

djurassisterad terapi framför allt från klienter med missbruksproblematik och 

kriminalitet. Vi anser att ett klientperspektiv är lika nödvändigt som forskning 

gällande mätbara effekter av djurassisterad terapi då det är viktigt att ge plats åt 

klienternas erfarenheter. De olika tillvägagångssätten anser vi kan komplettera 

varandra. Den empiriska förankringen handlar om att redovisa huruvida 

resultatet förhåller sig till empirisk forskning, något vi försökt visa på genom att 

knyta an till tidigare forskning. Konsistensen i studien hänger till stor del ihop 

med den interna logiken och syftar till att visa på studiens harmoni mellan olika 

delar och att det inte sker motsägelser när det kommer till resultatet (Ibid 16-20).  

 

Hur användbart resultatet är visas i det pragmatiska kriteriet, alltså huruvida det 

är användbart i praktiken eller inte. Enligt den hermeneutiska ansatsen ska 

forskning, i enlighet med det pragmatiska kriteriet, bidra med tolkningar för att 
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förstå människor för att på så sätt förbättra kommunikationen (Ibid 25). Howe & 

Eisenhart i Larsson (2005) menar att det pragmatiska kriteriet innehåller både 

krav på forskningens betydelse och hur forskarna ska förmedla sina resultat. Vi 

hoppas kunna bidra med klienternas erfarenheter av DAT för att på så sätt 

belysa den. Vi hoppas att en av konsekvenserna blir att verksamma inom socialt 

arbete får upp ögonen för metoden, oavsett om det blir på ett positivt eller 

negativt sätt. Vi har även tänkt dela med oss av vår rapport till verksamma inom 

området och hoppas på att få publicera den online så alla kan ta del av resultaten 

(Ibid 24). Ahrne & Svensson (2011) menar att forskaren bör återkoppla 

resultatet till fältet under processens gång, men på grund av det tidsbegränsade 

utrymmet har vi valt att inte göra det (Ahrne & Svensson 2011:28). Vi 

välkomnar dock våra informanter att i efterhand ta del av den färdiga studien. 

7.6.2. Etiska överväganden 

I enlighet med socionomprogrammets riktlinjer för självständiga arbeten har vi 

följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer samt de krav specifika för 

självständiga arbeten vid socionomprogrammet. Ett av de huvudkrav som 

Vetenskapsrådet framhåller är individskyddskravet. Kravet innebär att ingen 

individ får utsättas för fysisk eller psykisk skada eller kränkning. Dessutom ska 

de skyddas mot olämplig insyn i den privata sfären. Detta är något vi tänkt 

mycket på under utformningen av intervjuguiden, vi har försökt ställa frågor på 

ett ödmjukt sätt och noga övervägt de frågor vi valt att ta med. Vi även valt att 

avstå från att gå djupare in på alltför personliga saker som kommit upp under 

intervjuerna som vi inte ansett ha relevans för våra frågeställningar. 

Individskyddskravet delas upp i fyra krav, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att vi är 

skyldiga att informera informanterna om deras rättigheter och hur deras uppgift 

ser ut i vår studie. Det är här viktigt att informera om allt som kan tänkas få 

informanterna att vilja dra sig ur. Information ska också ges för att understryka 

att medverkan är frivillig och när som helst kan dras tillbaka (IBL1:7). Detta 

krav försökte vi uppfylla genom att dela ut ett litet informationsbrev innan 

intervjuernas start, vissa hade även fått detta med mejl innan mötet, där det stod 

vilka vi var, syftet med studien och informanternas rättigheter (Dalen 2007:42). 

Denna information delgav vi även informanterna muntligt vid den första 

kontakten över telefon samt muntligt innan intervjuns start. Eftersom vi endast 

intervjuat vuxna personer har vi inhämtat samtycke från informanterna 

muntligen. Samtyckeskravet innebär även att informanterna har rätt att dra 

tillbaka sitt samtycke, något vi informerat dem om vid flertalet tillfällen. 

Dessutom innebär det att vid ett eventuellt avbrutet deltagande får inte 

informanterna påverkas i sitt beslut. För att ett sådant beslut inte ska få negativa 

konsekvenser för informanten är det därför viktigt att det inte råder någon 

beroendeställning mellan olika parter (IBL1:10). Vi valde att trycka extra hårt på 

att vid flera tillfällen tala om för informanterna att deras medverkan är helt 
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frivillig och att de när de vill får avbryta. Vi såg till att samtliga hade 

kontaktuppgifter till oss så att de på så sätt kunde nå oss i efterhand om de velat 

dra tillbaka sitt samtycke. Vi var även noga med att redan vid kontakt med de 

personer som förmedlade kontakten till informanterna be dem vidarebefordra att 

det var frivilligt. Detta eftersom vi anser det viktigt att allt sker på frivillig basis 

och att ingen känner sig illa till mods av sin medverkan.  

 

Enligt konfidentialitetskravet ska alla uppgifter om deltagarna i studien 

behandlas och förvaras så de inte hamnar i obehörigas händer (Ibid:12). Vi har 

gjort så att en av oss alltid ansvarat för de utskrivna transkriptionerna, dessa har 

dock redan vid transkriberingsprocessen anonymiserats där namn, verksamhet, 

platser och andra kännetecken plockats bort. När studien sen anses avslutad 

kommer vi att radera inspelade intervjuer samt transkriptioner för att försäkra 

oss om att de inte på något sätt sprids vidare. Vidare innebär nyttjandekravet att 

den insamlade informationen endast får användas till det syfte som presenterats 

och endast för vetenskapligt bruk. Uppgifterna får heller inte användas mot 

informanterna av myndigheter för att exempelvis framtvinga vård (Ibid 14). 

 

Förutom individskyddskravet har Vetenskapsrådet ytterligare ett krav, 

forskningskravet. Forskningskravet innebär att det är en nödvändighet att ny 

forskning ständigt produceras. Enligt forskningskravet bör forskningen bidra till 

exempelvis ökad kunskap. Detta krav står till viss del som motpol till 

individskyddskravet och dessa båda bör vägas mot varandra. Av den 

anledningen har vi hela tiden övervägt huruvida vår forskning skulle kunna 

påverka, inte bara våra deltagare, utan någon överhuvudtaget negativt (Ibid 5). 

 

Under arbetsprocessen har vi kontinuerligt stött på olika dilemman som vi fått ta 

ställning till. Ett av dessa dilemman ställdes vi inför när vi skulle sätta upp 

kriterier för informanterna. Vi har valt att utesluta äldre personer av det skäl att 

djurassisterad terapi ofta används på äldre med svår demens eller Alzheimer. Vi 

har då, efter kontakt med verksamheter, som varit villiga att förmedla 

informanter, kommit fram till att den typ av information vi var ute efter varit för 

svår för denna grupp att ge oss. Vi har gjort detta val då vi ansett att det enligt 

begriplighetskravet vore oetiskt av oss att intervjua personer som inte själva kan 

ta ställning till om de själva vill medverka, vilka frågor vi ställer och att de 

förstått innebörden av sina rättigheter (Olsson & Sörensen 2011:85). 
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8. Resultat 

Efter genomförd innehållsanalys har vi i enlighet med denna analysmetod 

kommit fram till åtta centrala kategorier som vi här kommer att använda oss av 

för att redovisa vårt forskningsresultat. Vi presenterar föst resultatet utifrån varje 

kategori och avslutar med rubriken skillnader och likheter som gäller för 

samtliga kategorier. Vi har försökt ge fylliga beskrivningar för att ge en så 

rättvis bild som möjligt av de berättelser vi haft privilegiet att tagit del av. 

Samtliga informanter har getts figurerade namn.  

 

Oscar, Henrik, Malin och Tina är fyra personer som alla genomgått 

djurassisterad terapi på samma behandlingshem bestående av en gård som 

inriktat sig på travhästar. Behandlingshemmet ligger i norra Sverige och riktar 

sig till dem som fått insats enligt SoL eller LVM och är över 18 år. 

Behandlingshemmets mål är att hjälpa klienterna hitta verktyg för att klara sig 

vidare i livet. Förutom djurassisterad terapi ingår kognitiv samtalsterapi samt 

miljöterapi som innefattar arbetsträning. De har alla haft problem med missbruk 

och/eller kriminalitet och är överens om att de var tvungna att nå botten för att 

finna motivation till en förändring. Det har varit en brokig väg för dem, men de 

har nu velat dela med sig av sina berättelser kring djurassisterad terapi. 

 

8.1. Botten är nådd 

Bakgrunden hos de personer vi pratat med har på många sätt varit problematisk. 

De har alla någon form av kriminell bakgrund eller en missbruksproblematik. 

Trots att vi i vårt resultat sett många likheter mellan informanternas bakgrund 

har det även funnits många skillnader. Några har hamnat i trubbel eller börjat 

använda droger i ett tidigt stadium i livet, innan de hunnit skaffa sig varken 

utbildning eller jobb. Andra har börjat i vuxen ålder och har då hunnit utbilda 

sig och jobba innan. Av de informanter som delade med sig av sina 

familjeförhållanden under sin uppväxt finns även där stora skillnader i 

förhållanden. 

 
“Jag har ju varit missbrukare sen femton år tillbaka tror jag, sen jag var tio 

ungefär och började dricka mycket alkohol då eftersom jag kommer från sånna 

förhållanden med föräldrar som dricker och sånt. Sen har jag haft hur många 

behandlingsinsatser som helst och varit inlåst nästan hela livet fram och 

tillbaka.” 

 

Något vi uppmärksammat när vi lyssnat på våra intervjuer och gjort 

transkriptioner är att alla har nått en punkt där de känt att de nått absolut botten. 

De har haft en punkt då de av olika anledningar inte orkat mer, och mer eller 

mindre själva bett om hjälp. De beskriver hur allt varit så intensivt under 

perioden innan de fick hjälp, att de ägnat så mycket tid åt fel saker för att slippa 
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tänka på verkligheten att de tillslut inte orkat mer. Och när de väl bestämt sig så 

hade de bestämt sig för sista gången. 

 
“Jag ville ju aldrig tillbaka heller, jag hade verkligen bestämt mig jag var ju helt 

förstörd. Jag satt i bilen och bara stortjöt alltså i säkert ett dygn eller nåt. Jag 

bara, nej fan. Nått verkligen botten alltså!” 

 

Ett par av informanterna beskriver hur det gått väldigt fort utför med missbruket, 

hur de förlorat båda familj och bostad. Alla informanter har fått professionell 

hjälp när de bett om det och ser positivt på hur samarbetet med bland annat 

socialtjänst fungerat när de väl var villiga till behandling. Dock varierar 

beskrivningarna något över hur mycket de fått kämpa för att få en behandling 

som passat dem själva. Oscar beskriver hur han fått ett väldigt stort stöd från 

socialtjänsten med att verkligen hitta en behandlingsmetod som passat honom. 

Tina däremot beskriver att socialtjänsten inte försökt hitta något som passat just 

honom utan skickat honom på alla möjliga behandlingar. Han upplever att han 

fick kämpa för att komma till ett behandlingshem han var intresserad av. 

Majoriteten av informanterna är dock positivt inställda till den hjälp de fått för 

att få rätsida på sitt liv. 

 
”Jag var ju så jäkla långt nere på botten så hade jag inte fått en schysst 

behandling tror jag inte jag skulle pallat och fortsätta missbruka utan att jag 

skulle tagit en överdos eller något liknande så jag är bara jättepositiv.” 

 

Vad personerna som vi intervjuat också haft gemensamt är att de beskriver sig 

själva annorlunda beroende på om de pratar om sig själv före eller efter 

behandlingen. Våra informanter beskriver en förändring i deras liv och hur de 

ibland har svårt att se sig själva som de personer de var innan behandlingen. 

Henrik visar en tydlig distans till de beskrivningar han ger om andra 

missbrukare. Han visar med hela sitt kroppsspråk hur svårt det är för honom att 

förstå att han under många år passade in på de beskrivningar han ger oss. Alla 

våra informanter har varit överens om att det skett en radikal förändring från det 

att de bestämde sig, från det att de nått botten till att vilja arbeta sig uppåt igen. 

 
“Jag kan inte ens tänka, just nu så är det svårt, när vi pratar om det tänker jag 

såhär men Gud har det där varit jag. Nae så dumt alltså så dumt, bara tappa så 

många år alltså på ingenting.” 

 

Några av informanterna häpnas under intervjun av hur många år som gått till 

spillo. Någon av dem tar upp vilket stort tomrum det finns i tiden, åren som 

försvann. Någon tar även upp hur svårt det är att fortfarande förlåta sig själv för 

saker som skett under tiden innan behandlingen. Hos vissa syns inte den sorgen 

lika tydligt, hos vissa har den perioden varit alldeles för lång eller ett helt liv. 
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Oberoende av hur de uttrycker sig så visar alla på ett eller annat sätt att botten 

varit nådd och att det för dem varit tid för förändring. 

 

8.2. Ansvar och rutiner 

Resultatet från våra intervjuer pekar tydligt på vikten av att ha något 

betydelsefullt att göra. En informant beskriver hur hon “bara levt vind för våg så 

länge”, och hur det under behandlingen varit skönt att få fasta rutiner. De flesta 

av informanterna var eniga om att de fasta rutiner som funnits under 

behandlingen har varit en stark bidragande del till hur det gått för dem. För Tina 

var det inte sysselsättningen med djuren som blev den största sysselsättningen 

under behandlingstiden men hon påpekar ändå hur det utan någon form 

sysselsättning vore omöjligt att ta sig ur ett missbruk. Hon menar vidare att det 

måste finnas ett intresse för den sysselsättningen. 

 
“Sysselsätta sig måste man göra. Det är A och O. Kan du inte hitta din vettiga 

sysselsättning som passar för dig på ett bra sätt liksom då kan du ju lika bra skita 

i att vara där.” 

 

Ansvar är en annan gemensam faktor som majoriteten av informanterna tagit 

upp som central i behandling, då ansvaret enligt flera av dem bidragit till att 

göra vardagen meningsfull. Tina beskriver hur ansvar inte är något som existerar 

för en missbrukare. Henrik beskriver vidare hur han gavs ansvar för sysslor med 

djuren från första dagen på behandlingshemmet och även hur han själv i början 

var väldigt ambitiös och tog på sig mycket ansvar och sysslor själv. Oscar 

berättar hur ansvaret för djurens skötsel har hjälpt honom till det bättre, att få 

vara ansvarig för en individs välmående. Detta märks även tydligt på Malin när 

hon berättar om det ansvar hon känt för djurens hälsa, hur mån hon varit över att 

ta det ansvaret på allvar. 

 
”Att bry sig om någonting annat, för mig är det oerhört viktigt alltså, att kunna 

göra det och göra det på riktigt. Ja att det känns sådär det är fantastiskt skönt.” 

 

Att få uppleva känslan av att vara viktig för någon annan är något som 

återkommit flertalet gånger under våra intervjuer. Känslan av att göra någonting 

meningsfullt är en positiv känsla, och ansvar likaså. Det visade sig att de flesta 

av informanterna kopplar ihop ansvarstagandet med självkänsla. 

 
“Jag tror det är det bästa för då släpper man den egna fokusen på sig själv och 

kan lägga den på nåt helt annat som hästarna eller katterna eller stallet eller vad 

man vill för det finns ju så mycket. Gillar man inte hästarna kan man bli 

trädgårdsmästare...eller jobba i köket och laga mat och då har man ju eget 

ansvar och jag tror man växer på eget ansvar.” 
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Malin har svårt att förklara hur hon upplever ansvaret men säger tillslut ”alltså 

jag har aldrig haft problem med att ta ansvar… Men svaret är ju enkelt, alltså det 

känns ju skitbra”. Resultatet från studien visar att majoriteten informanter 

upplever ansvaret som de tilldelats under behandlingen som positivt. De 

beskriver inte ansvaret som något jobbig eller betungande utan snarare som 

något som får dem att må bra, och som något som de faktiskt vill ha och själva 

tar på sig. 

 
”Man fokuserar så jäkla mycket på att hålla på med djur och lär sig köra eller 

rida alltså bara att ha någonting, jag har ju ingen erfarenhet av att tycka om 

människor eh så att jag eh la ju hela min själ i djuren och det slutade med att jag 

slutade fokusera på att koncentrera mig på hur fan jag skulle få tag i droger eller 

rymma eller något som jag alltid gjort förut.” 

 

Under intervjuerna pratade informanterna mycket om hur stor roll djuren haft 

för dem. De fick dem att koncentrera sig på annat än sina problem, alla 

informanter tar upp hur viktigt det är med en sysselsättning. De är rörande 

överens om att de innan behandlingen haft ett stort fokus på droger eller 

kriminalitet, precis som de flesta i deras omgivning. Det var innan deras enda 

fokus. Tre av våra informanter beskriver hur de nu med hjälp av djuren kunnat 

skifta fokus till dem i stället för på droger. Vår fjärde informant skiftade även 

hon fokus men det övergick från att ha fokus på droger till att ha fokus på 

matlagning och andra aktiviteter. Trots att de beskriver hur de kunnat fokusera 

på annat och lägga sin energi på någonting bättre än tidigare berättar Oscar att 

de även fått hjälp med att koncentrera sig på just problemen när de ville det. En 

informant berättar om hur de har med en hund vid de terapisamtal som de deltar 

i. Hon beskriver hur jobbiga dessa samtal kan bli och hur djuret då finns där som 

en hjälp när man inte orkar mer. Hon förklarar att djuret är så viktigt ”för då kan 

man fokusera om det blir jobbigt eller så på hunden”. Det framstår som att våra 

informanter är överens om att ansvar och rutiner är något oerhört viktigt för 

dem, och att detta varit en stor del till att behandlingen gett positiva resultat. 

 

8.3. Självkänsla 

Flera av våra informanter berättar i samband med sin bakgrund och tiden innan 

behandlingen hur deras självkänsla var körd i botten. Henrik förklarar ”man 

hade ju inget självförtroende, ingen självkänsla, ingenting, den var ju i 

tvärbotten alltså”. Han förklarar tydligt att djurterapin hjälpt honom att 

tillfriskna och börjat tänka i andra banor. Att bryta negativa mönster är något 

som kommer upp under många av intervjuerna och att börja tänka positivt är 

något som våra informanter sett som en stor del av behandlingen. Detta är något 

de ansett sig kunna göra med hjälp av ett fokusskifte. De beskriver tydligt hur 

självkänslan hänger ihop med att få göra någonting, att känna sig behövd och 

duktig på det som utförs. 
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“Man kände att man var bra på nånting för när man åkte, åker och tränar 

hästarna på banan och sådär, det är ju hästarna som gör jobbet men man måste 

ju köra dom. Så det är klart det känns ju kanonbra om det går bra. Titta nu vann 

din häst! Och man bara det är jag som har kört den så den blivit så bra!” 

 

Det hörs tydligt på flera av våra informanter när de berättar om sitt 

självförtroende innan och under behandlingen hur väl de fortfarande minns hur 

det kändes när självförtroendet började stärkas igen. De beskriver sig själva i 

förhållande till det ansvar de tar för djuren med stolthet i rösten, det går inte att 

ta miste på hur bra de mått i sådana stunder. Det riktigt strålar om våra 

informanter när de berättar om stunder de haft med djuren. Även minnen som de 

till en början beskriver som negativa tillsammans med djuren slutar med att de 

berättar hur de lyckats åstadkomma någonting bra som gjort att de växt som 

personer. Flera av informanterna beskriver dessa prestationer något blygsamt 

men erkänner till slut att de hanterat det väldigt bra. 

 
“Du vet en häst som skenar och man får inte stopp på den och det är ju jävligt 

obehagligt. Man sitter där bakpå och liksom är passagerare bara och sliter så 

mycket man orkar och ju mer man sliter desto fortare springer hästen och då 

måste man pröva nånting annat och till slut när man får stopp på hästen, det är 

sånt som händer men jag tycker jag hanterat dom sakerna på ett bra sätt. Till och 

med så jag är lite förvånad att jag kan hantera det på ett bra sätt.” 

 

Många av våra informanter har berättat att de fått olika långa fängelsestraff vid 

flertalet tillfällen. Detta har enligt dem gjort att de innan behandlingen saknat en 

frihetskänsla vilket har lett till en stor kontrast till hur de upplevt ansvaret och 

friheten som kommit med behandlingen på ett öppet behandlingshem. Vidare 

beskriver de hur närheten till djuren och naturen bidragit till denna frihetskänsla 

och hur det i sin tur varit positivt för deras självförtroende. 

 
“För min del så, det är ju liksom där var ju liksom en bit av den här 

frihetskänslan. Och framförallt så självförtroendet att jag liksom, jag kan, liksom 

jag klarar av att gå ner i stallet o liksom. För mig var det ju bra liksom jag kunde 

gå ner och kasta på den här sadeln och knalla iväg liksom. Och det är, det är ju 

frihetskänsla. Jag vet att jag klarar av nånting liksom. Sen får dem som är runt 

omkring tycka precis vad dom vill. Lufta sig själv liksom i skogen, det är 

kanon.” 

 

Den miljöterapi de får och den kunskap de tillägnat sig under behandlingen 

beskrivs som positiv av informanterna. De flesta beskriver metoden som 

miljöterapeutisk och flera av dem nämner hur de trivs i naturen. Malin beskriver 

hur mycket hon tycker om närheten till skog och natur och hur vacker 

omgivningen är. Vidare trycker samtliga på hur viktigt det varit att byta miljö, 
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att bryta med allt och alla som funnits runt omkring dem tidigare för att kunna 

gå vidare och börja om på nytt. 

 
“Då man befinner sig mitt ute i skogen så får man ju sitt lystmäte och nu är det 

ju helt fantastiskt med dom gröna färgerna som förändras så jag tror att man 

kanske kan säga att de påskyndar den utveckling som annars skulle gått väldigt 

långsamt.” 

 

I och med de miljöterapeutiska inslagen i den djurassisterade terapin på just det 

här behandlingshemmet ser informanterna behandlingen som en hjälp att få jobb 

eftersom de lär sig allt om hästar och travvärlden, ges de förutsättningarna att 

leva ett “normalt” liv när de är färdiga med behandlingen. De menar att detta har 

bidragit till en ökad självkänsla och ett ökat självförtroende genom att bidra till 

en känsla av att de kommer klara sig även när behandlingsprocessen är klar. 

 
”Det är lite roligt för alla blir ju jätteglada och ibland trycker vi upp vinnartröjor 

så har vi dom på oss…. Så det är lite roligt när man får sådana resultat… Ja det 

är ju en jätteuppmuntran det är det, det hänger lite på att man vill. Dom tycker 

det är jättekul, jag tycker det är jättekul.” 

 

Henrik berättar om alla tävlingar de varit med sina hästar på och hur det faktiskt 

ibland även gått väldigt bra för deras hästar. Han pekar stolt på vinnarplakaten 

som sitter uppsatta i samlingsrummet och berättar om känslan att vinna en 

tävling. Hur självkänslan stärks av att få bekräftelse på att det gruppen 

åstadkommit varit bra och gett resultat. ”Jag strålade ju här, jag mådde skitbra” 

säger Henrik om hur han efter en tid i behandlingen mådde och han jämför med 

hur han innan behandlingen låg på botten. 

 
”Att bry sig om någonting annat, för mig är det oerhört viktigt alltså att kunna 

göra det och göra det på riktigt, att det känns och sådär och det är fantastiskt”. 

 

Även Malin berättar hur det känns att för en gångs skull bry sig om någonting, 

att vilja göra något och göra det bra. ”Att jag ändå börjar närma mig potential på 

något sätt”. Hon berättar vidare om sin utveckling under behandlingstiden och 

beskriver även hon hur självkänslan varit körd i botten för att successivt byggas 

upp igen, tack vare att hon fått göra någonting värdefullt och göra det bra. 

Genom behandlingen har självkänslan hos våra informanter successivt byggts 

upp vilket de tagit upp som något positivt. 

 

8.4. Vilja och Motivation 

Som vi nämnt tidigare i denna del upplever våra informanter att de nått en 

vändpunkt i livet, att de nått botten och den enda vägen upp är genom att få 

behandling. Resultatet visar att samtliga informanter uttrycker att det därmed 
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fanns en stark vilja till att få behandling och klev in i behandlingsprocessen med 

en motivation till att få det fungera. 

 
“Den här gången nu när jag väl hade bestämt mig så hade jag ett rätt långt 

fängelsestraff, jag hade ett på ungefär 2,5 år och ställa in min på det här straffet. 

Då hade jag redan bestämt mig, jag hade tröttnat på hela livet runt omkring, jag 

måste göra något vettigt liksom.” 

 

Tina beskriver hur det utan en vilja till behandling inte skulle vara möjligt att ta 

emot behandling. “Jag tror det är så för alla som lyckas lägga av, man måste 

tröttna”. Detta är något vi hör under samtliga intervjuer, precis som vi nämnt att 

botten måste vara nådd så har de också tröttnat på att befinna sig på botten och 

insett att något måste göras. Vi slås av under intervjuerna hur deras beslutsamhet 

fortfarande finns där och vi blir fullkomligt övertygade om att de har alla gjort 

sitt livs beslut. Hos Henrik uttrycks ett tydligt motiv till varför det var dags att ta 

emot behandling. Att det till slut fanns en anledning, som egentligen funnits där 

redan innan missbruket, till att ta tag i livet. 

 
“Och då redan innan jag åkte in i fängelse så hade jag bestämt mig för att jag ska 

på behandling alltså för det var ju de här med min son, jag hade ju inte träffat 

honom på sju år och det va ju panik alltså.” 

 

Hos andra fanns inte ett uttalat motiv till att slutligen ta emot behandling utan 

beskriver snarare att få behandling eller sluta leva. För andra var det var det mer 

att en punkt var nådd, att det räcker nu. Oavsett motiv så har de alla viljan 

gemensamt. 

 
“Jag visste inte vad jag skulle göra eller hur jag skulle våga ta livet av mig rent 

ut sagt så jag hoppade från andra våningen så det skulle komma en ambulans, 

som ett rop på hjälp ungefär. Jag visste att jag inte skulle dö så de körde in mig 

på sjukhuset och då tvingade jag dom att lägga in mig på avgiftning och där sa 

jag att jag vill ha behandling.” 

 

Förutom viljan hade de flesta en relativt tydlig bild av vilken typ av behandling 

de ville ha. De hade visserligen bestämt sig för att de ville ha behandling men de 

uttrycker alla att de hade väldigt specifika krav på vilken typ av behandling de 

ville ha. De önskade en närhet till djur och natur. Oscar hade en hund innan 

behandlingen och för honom var det väldigt viktigt att få ta hunden med sig. 

Detta då hunden av honom beskrivs som en bästa vän. “Det bästa är att jag får 

ha min hund här och han är ju min bästa vän”. För honom fanns det ingen 

möjlighet till att få behandling om inte hunden fick följa med, det fanns ingen i 

Oscars bekantskapskrets som kunde ta hand om hunden. 
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“Jag tror bara människor växer av att hålla på med djur, människor som gett upp 

hoppet definitivt. Man är tvungen a djarar sig inte sig inte själva och på det 

sättet växer man. “ 

 

De flesta av informanterna beskriver också hur de under behandlingsprocessen 

motiverats till att fortsätta behandlingen av djuren de sköter om. De beskriver 

ansvarstagandet för djuren, som utan dem inte annars skulle klara sig, som en 

drivkraft vilket motiverat dem till att fortsätta behandlingen. 

 

8.5. Förkärlek för djur 

Resultaten har visat att flera av våra informanter redan innan behandlingen haft 

erfarenhet av djur, många har innan haft egna djur och någon är till och med 

utbildad på området djur. “Jag började leva själv ute och det var jag och min 

hund mest som hängde runt”. Har inte intresset för just hästar funnits innan så 

beskriver Malin hur det vuxit fram under behandlingen. Alla uttrycker dock en 

förkärlek till djur men i lite varierande grad även om alla inte har erfarenhet av 

att hålla på med djur sedan tidigare.  

 
“Jag red ju mycket i stället då va och så att de, jag luftade ju mig själv genom att 

gå ner och hämta en häst och sätta mig på ryggen istället så o tassa ut i skogen 

eller så där så.” 

 

Tina berättar hur hon använt sig av hästarna när hon behövt lugn och ro eller 

komma ifrån en stund. Hon berättar hur det gav henne en frihetskänsla att kunna 

ge sig ut i skogen på en hästrygg vid tuffa tillfällen. Informanterna är överens 

om djurens centrala roll i behandlingen och Malin säger ”alltså det finns inget 

jag gör hellre än och sitter en solig dag bakom en häst och kör”. Hon ler när hon 

säger det och berättar att hon innan behandlingen inte hade någon erfarenhet av 

hästar, men att det inte spelar någon roll för behandlingen. Hon vill påstå att 

behandlingen är för alla, inte bara en viss målgrupp. Hon fortsätter ”men alltså 

jag tror ju på något sett att generellt, att varje kontakt med… Med djur är positiv 

på ett eller annat sätt”. Detta genomsyrar alla intervjuer vi gjort. Majoriteten av 

informanterna har varit överens om hur kontakten med djuren hjälpt dem på 

olika sätt och det är just djuren som bidragit till att just den här terapiformen 

varit positiv.  

 
“Man måst ju känna en samhörighet med det djur man ska umgås med. Det 

handlar ju om att ska man hålla på med djurterapi då måste man se till att 

personen får en relation till det djuret…. Sen att djur stärker psyket på folk om 

man får en relation till dem, det är självklart.” 

 

Tina förklarar hur hon tycker att djuren har en positiv inverkan på människor 

men att det är väldigt viktigt att få en relation till djuret, att utveckla ett 
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känslomässigt band till ett djur. Hon berättar hur hon upplever att det för hennes 

del inte gavs tillfälle att umgås med just hennes favorithäst utan att hon var 

tvungen att umgås och hjälpa till med alla hästar vilket gjorde det svårare för 

henne att skapa ett känslomässigt band. 

 
“Och djur är väldigt tillitsfulla, även om man har svårt att tycka om människor 

så kan man inte låta bli att tycka om en häst.” 

 

Vidare beskriver flera av informanterna att de innan behandlingen fann den 

största tryggheten hos sina husdjur. Att de människor de hade innan 

behandlingen snarare drog dem djupare ner i missbruket än hjälpte dem ur det. 

Två av våra informanter som båda hade hund innan beskriver en stark kärlek till 

sina hundar och beskriver vid ett flertal tillfällen hur det bara varit dem och 

hunden. Hur hunden varit den enda av betydelse de haft vid sin sida. De 

beskriver hur det inte går att tycka illa om ett djur men att det med människor tar 

längre tid att tycka om någon. 

 
”Men man kan få med alla sorters människor har jag märkt till och med dom 

omöjliga har jag märkt för det är djuren i sig som får en hållning i gruppen så 

det är döbra.” 

 

Vidare beskriver flera av informanterna att djuren är det som för människorna i 

gruppen närmre varandra. De beskriver djuren som ett sammanhållande element 

som gruppen av människor inte skulle fungera utan. En av informanterna 

beskriver tydligt, inte bara hur de lärt hästarna utan, hur hästarna likväl lärt dem. 

Det beskrivs ett ömsesidigt lärande mellan människa och djur. 

 
“Jag har ju haft en speciell häst som ja gillar extra mycket och vi har ju haft 

väldigt mycket stunder liksom, han har ju lärt mig jättemycket av tillit. När jag 

kom var det en annan som red honom och tala om vilken bökig häst de var och 

sånt och jag har ju lärt honom likaväl som han lärt mig tillit.” 

 

Rutiner och ansvar är som vi sagt ovan också viktiga faktorer, men det hänger 

hela tiden samman med djuren. Rutinerna utgår från djurens rutiner och ansvaret 

som de får ta är till stor del ansvaret att ta hand om djuren. Djuren kräver och 

skapar rutiner, vilket hjälper informanterna i sin vardag. 

 
”Hade det varit människor så hade det inte fungerat, men just för att det är djur 

så fungerar det, ehh. Hade det varit människor så, så liksom då har jag inte lust 

att ta det ansvaret för det kan visa sig vara livslångt så nae… Men djuren, skulle 

det vara livslångt så okej då det funkar.” 

 

Malin är väldigt tydlig med hur ansvaret för djuren varit till hjälp för henne men 

förklarar också att det är just ansvar för djur som varit intressant och distanserar 

sig från ansvar för andra människor. 
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”Jag saknar inget på utsidan, jag saknar inte knarket, inga människor, jag skulle 

nog sakna hunden mer tror jag.” 

 

Oscar beskriver hur hans hund är det absolut viktigaste för honom, hur inget 

eller ingen annan för tillfället är lika betydelsefull för honom som hans hund. 

”Det finns ingen människa som kan bli lika bra polare”, fortsätter han. Oscar 

beskriver tydligt hur hunden alltid varit nummer ett för honom och alltid 

kommer att vara det av olika skäl. Alla informanter visar i olika stor 

utsträckning hur viktig kontakten med djuren varit för dem. 

 

8.6. Anti människor 

Vid analysen visade det sig att alla informanter använde sig av ord som anti 

människor för att beskriva sin relation till människor. De använder det också för 

att visa på skillnaden mellan kontakten till människor och kontakten till djur. 

Trots att alla ger oss beskrivningar av hur de har svårt med mänskliga kontakter 

kan vi se i resultatet att många av informanterna är väldigt motsägelsefulla när 

det gäller just denna punk.  

 
“Jag har ju ingen erfarenhet av att tycka om människor hade jag ju inte när jag 

kom hit, jag var ju väldigt anti människor.” 

 

Denna kontakt till människor har varit en del som de arbetat med att förbättra 

under behandlingen. De berättar om hur mycket lättare det är att umgås med djur 

än människor, och att miljöterapi som också ingår, har varit en hjälp. ”Här håller 

man ju på med, man håller på med djur hela dagarna och det är mer som ett 

familjehem än som ett behandlingshem” Informanterna pratar om hur de sett på 

människor i början av behandlingen, men att de förändrats under tiden. De 

beskriver det som att djuren till en början är de enda som de vill umgås med, 

men att de på grund av djuren måste umgås med andra människor också. De 

hjälps åt med djurens skötsel och träning, samtidigt som de får träna på 

mänskliga relationer.  

 
”Jag tror det är bra för människor att ha bra, alltså bra relationer. Och kan man 

ha det med djur… Kan man ha dem med människor så tror jag att det är jättebra 

och men, men kan man inte det så, så… Tror jag att djur är ett alldeles utmärkt 

substitut.” 

 

Flera av informanterna beskriver att relationerna till andra människor inte 

fungerat men att de istället kunnat utveckla känslomässiga relationer till djuren. 

Relationer som de beskriver som nödvändiga för att få tillvaron att fungera.  
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”Det är få saker som berör mig nu ehm. Nu för tiden kanske jag ska säga men 

ehm. Någonting som berör mig det är djur... Jag har en oerhört bra relation med 

alla djur faktiskt och just den här rörelsen den är jag så tacksam för att den att 

den kan förnimma och känna så oerhört starkt som jag gör. Jag har inte samma 

förmåga när det gäller människor så eh. När jag har den här förmågan vill jag 

kanske kalla det för, eller talangen när det gäller djur, det blir ju allt viktigare. 

Men behöver den typen av relationer.” 

 

Under informanternas berättelser framkommer det från flera av dem hur de 

under en längre tid saknat tillitsfulla relationer till andra människor. Att de 

människor som funnits runt dem inte varit till hjälp för att bli fri från missbruket. 

Som nämnts tidigare i resultatet beskriver de hur de skapat positiva relationer till 

djur, samtidigt får vi flera beskrivningar hur det inte hade fungerat med andra 

människor. Deras inställning till människor har inte varit lika positiv. 

 
“I missbruket som sådant så liksom så e jag som alla andra, dom människor som 

jag hade runt omkring mig, dom var bara potentiella hundralappar i stort sätt.... 

Idag umgås jag ju med folk, dem jag umgås med för att jag tycker det är kul o 

liksom jag får ut nånting känslomässigt av.” 

 

Tina berättar hur hon såg på människor innan behandlingen endast som ett sätt 

att skaffa pengar eller droger, att mänskliga relationer inte betydde mer än så. 

Vidare berättar hon hur hon idag faktiskt trivs med att umgås med andra 

människor, att hon kan skapa ett känslomässigt band till andra människor. Tina 

är en av få som faktiskt säger att hennes relation till människor förändrats till det 

bättre. Flera av de andra informanterna säger hur de idag är anti människor och 

hur de fortfarande har svårt med mänskliga kontakter. Vi kan se i resultatet att 

flera av informanterna ger motsägelsefulla berättelser kring detta. 

 
”Jag vet inte riktigt hur man beskriver det men det är liksom, man blir som en 

enda stor familj. Man åker på tävlingar ihop, man håller på i stallet ihop, alltså 

dom man bor ihop med man knyter ju ett band. Dom man bor ihop med skulle 

jag aldrig umgås med där ute men här inne har jag lärt mig att tycka om sådana 

människor, man är tvungen till en gemenskap för att få allt att rulla på.” 

 

Oscar beskriver att det från början varit personer han inte tyckt om, och som han 

annars aldrig valt att umgås med. Trots detta menar han att det varit bra att de 

boende varit tvungna att lära sig att umgås med varandra för att på det sättet 

kunna sköta de dagliga sysslorna på gården. Vidare berättar han hur det knyts ett 

band mellan människorna och hur han faktiskt lärt sig tycka om de människor 

han bott med. 

 
”Jag gick ju en eller två gånger i veckan hos henne några timmar och det var ju 

också, det var ju helt otroligt….Jag hade mest roligt men jag tror, jag vet att jag 

lärde mig ju också en hel del.” 
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Malin berättar hur hon innan behandlingen kom i kontakt med en kvinna inom 

kriminalvården som hon beskriver hjälpte henne mycket. Även här kan vi se att 

hur någon som beskrivit sig själv som anti människor faktiskt kan förnimma 

positiva relationer till just människor. 

 

8.7. Uppskattning och distansering 

I resultatet visar det sig att våra informanter är väldigt positiva till den 

behandling de fått med djuren vid sin sida. När informanterna ombeds berätta 

om negativa aspekter med behandlingen berättar de enskilda händelser med 

djuren, som att hästen börjar skena eller att bli avslängd från en häst. De 

upprepar vid flertalet gånger vilken tacksamhet de känner mot att de fick just 

den här typen av behandling. 

 
“Jag fick verkligen en resa kan man säga. Jag tror aldrig jag varit på rätt plats 

vid rätt tid och jag kan inte säga att jag någonsin varit lyckligare än under de här 

åtta månaderna. Jag är fortfarande ryckig men alltså det var en fantastisk tid.” 

 

Malin berättar med glimten i ögat hur hon aldrig varit lyckligare än under den 

tid hon genomgick djurassisterad terapi. Hon är den som vid många gånger 

under intervjun verkligen vill visa hur tacksam hon är för den här chansen. Detta 

är något som flera av dem gör även om det tydligt märks att de alla trycker extra 

mycket på olika saker. 

 
”Jag hoppas att det hörs och märks så var jag ju både tacksam och oerhört nöjd 

över de här åtta månaderna som jag fick.” 

 

Den tacksamhet som flera av dem berättar om blir väldigt tydlig under 

intervjuerna. Att flera av dem är tacksamma över att de fått ta del av just den här 

behandlingsmetoden. De visar en tacksamhet över att de hittade något som 

passade dem och till slut kunde hjälpa dem. 

 
”Från början var jag jäkligt tveksam till behandling för jag har ju hund… Han 

var väl det svåraste, jag sa det att jag måste ha min hund du vet och dom sa jaja 

det löser vi men det kanske tar lite tid.” 

 

Oscar berättar hur han tvekade till att ta emot behandling om inte hans hund fick 

följa med på behandlingen. Han berättar hur han inte kände någon som kunde ta 

hand om hunden och därför var det enda alternativet om det skulle bli 

behandling. Flera av informanterna, särskilt två av dem, visar en enorm 

tacksamhet över den chans de fått och hur bra de mått under behandlingstiden. 

Trots att bara ett par av informanterna faktiskt genomgått tidigare behandling 

beskriver flera av dem hur de inte skulle kunna tänka sig att genomgå någon 

annan behandling än djurassisterad terapi. Som vi nämnt tidigare har alla innan 
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behandlingsstarten varit väldigt klara med vad de ville ha för behandling. Vidare 

får vi många beskrivningar av hur de absolut inte skulle kunna tänka sig att ta 

emot annan behandling än just den där djur är en stor del. De distanserar sig mot 

andra behandlingsformer. Oscar beskriver att han tidigare inte blivit erbjuden 

den här typen av behandling. Däremot har han vistats på andra typer av 

behandlingshem där djur inte varit en del av behandlingen. Han beskriver att han 

av tidigare behandling inte lyckats bli drogfri. Att det enda han fokuserade på 

när djuren inte funnits där varit att hitta möjliga sätt att ta sig därifrån eller att få 

in droger. Motivation att bli drogfri, fokus på något annat har inte funnits där.  

 
“För ofta blir det ju så när man är på ett behandlingshem man går ju ner på ett 

barnstadium för att människor när man är på ett p12 hem eller lvm hem eller så 

då gör personalen eller dom gör hela jobbet man blir helt förslöad i huvudet. 

Och gärna lite psykofarmaka eller lite mediciner så man blir dämpad och sånt 

och man får inget ansvar där.” 

 

Vidare ger Oscar beskrivningar av hur han inte upplevt en så stor 

sysselsättningsgrad på tidigare behandlingshem. Han gör en skillnad mellan att 

på tidigare behandlingshem har klienterna inte fått vara delaktiga i vare sig 

städning, matlagning eller annan aktivitet, något hon beskriver som förslöande 

för klienterna. Även Henrik tar tydligt avstånd från andra behandlingsformer, 

detta trots att han inte tagit emot någon annan behandling.  

 
“Det var det enda jag kunde tänka mig, det fanns inget annat.... Såhär att ni kan 

gå på öppenvård, va är det för jäkla idé, det funkar inte så alltså... Hur många är 

det som klarar sig då, ingen det fuskas och fejas hitan och ditan.” 

 

Henrik beskriver hur kritisk han är till andra former av behandling trots att han 

själv aldrig provat något annat, han har inte velat prova heller. Han tar starkt 

avstånd till flera typer av behandlingsmetoder och tycker att fler 

behandlingshem borde ha med djur och natur att göra. Våra informanter visar en 

tydlig uppskattning till behandlingen men visar samtidigt en tydlig distans till 

andra behandlingsmetoder. 

 

8.8. Bättre än terapi 

Alla våra informanter tar upp att de inte ser djurassisterad terapi som en 

terapimetod. De är alla överens om att detta är något annat, något bättre än 

terapi. När vi ber Oscar beskriva hur han upplever metoden beskriver Oscar att 

han genom metoden blivit som en enda stor familj med de han bott tillsammans 

med under behandlingen. Han väljer att använda ordet familjär för att illustrera 

hur de boende tillsammans hjälps åt med allting och lär känna varandra.  
 

 ”Grejen är att jag ser det inte som behandling, men absolut inte.” 
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Henrik betonar även han när han får frågan att han inte ser på djurassisterad 

terapi som en behandlingsmetod. Han berättar hur svårt han har att se det som en 

terapiform trots att han även säger att han vet att det är det. 
 

”Nej jag har svårt att se det som det för det är ju liksom, jag vet inte men det är 

ju egentligen det… Jag vet inte om det var just hästarna men det är ju det här lite 

fysiska också, man arbetar, man kommer upp, man gör någonting.” 

 

En av informanterna har svårt att sätta fingret på vad det egentligen är för något, 

fast han vet att det är en terapimetod. Han har svårt att förklara vad det är som 

gör att det för honom varit så bra. Vad det är som enligt honom definierar just 

den här metoden. Han nämner att det kanske inte är just hästarna som gör det 

utan hela paket. Hästar, fysiskt arbete, sysselsättning och att klienterna 

överhuvudtaget får göra någonting vettigt.  
 

”Beskriva behandlingsformen, nej jag vet inte alltså. Men det är ju miljöterapi 

det är klart men man får ju, nej alltså jag vet inte vad jag tycker. Jag vet inte hur 

jag ska beskriva, jag kan bara säga att jag tror på det här med djur alltså, det är 

kanonbra och sen arbete.” 

 

Henrik beskriver metoden som miljöterapeutisk, något som de flesta av 

informanterna gör. Han återkommer till arbetets betydande roll samtidigt som 

han här trycker på hästarnas betydelse. 
 

”Ja skulle det vara så här klockan åtta har ni grupp skulle alla säga vad fasiken. 

Grupp mellan åtta och nio sen får ni gå ner i stallet en timma sen har vi grupp 

klockan tolv igen då skulle det bli ramaskri här.” 

 

Henrik förklarar att om det skulle vara mer samtalsterapi än vad det redan ingår i 

programmet så skulle de boende protestera och inte alls vara intresserade. Han 

menar att det hänger på att de som kommer inte vill ha det så terapitypiskt utan 

att det finns andra saker som är viktigare. 
 

”Utan det är mer det här att dom får lära sig lite om hästar för att lära sig desto 

mer. Dom kan ju lära sig om hästar, dom kan ju få jobb sen för hästvärlden 

skriker efter travfolk. Dom vet att missbrukare jobbar jättebra, det är flera 

stycken härifrån som fått jobb.” 

 

Flera av informanterna förklarar att de på gården får lära sig mycket om hästar, 

att sköta hästarna och att tävla med dem. De påpekar hur bra de tycker att det är 

att genom behandlingen få med sig yrkeskunskaper att stå på efter behandlingen. 

De tar vid ett flertal tillfällen under intervjun upp hur viktigt det är att få med sig 

yrkeskunskaper, att bli duktig på något som sedan går att försörja sig på och 

fortsätta med efter behandlingen. 

 

”Hade ju varit kanon alltså för vi har haft personer här också som kanske nej jag 

går inte ner till stallet och då har vi haft utearbete istället. Det är ju att bygga 
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hagar och ni vet, tvätta bilar och det har ju funkat men det är inte så många som 

varit så anti heller liksom… Så jag tror på sysselsättning men just hästar dom är 

ju alltså och trav det tilltalar ju ganska många både tjejer och killar.” 

 

Henrik beskriver återigen hur han tror på sysselsättning och berättar att det på 

gården funnits andra möjligheter om det varit så att intresset för hästarna inte 

varit så stort. Han berättar hur vissa kunnat göra annat fysiskt arbete istället för 

att hålla på med hästarna, huvudsaken är att göra något och lära sig något.  
 

”Ja den är alltså jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva den eller hur jag ska 

börja, från vilket håll jag ska beskriva den. Jag kanske börjar ifrån när det gäller 

styrning, det är ju en klart miljöterapeutisk behandling… Att det inte är så 

mycket teoretiskt så man sitter inte, man får lära sig en hel del om hästar och det 

är bra.” 

 

Malin försöker med egna ord beskriva den terapi hon fått men tycker även hon 

att det är svårt. Hon betonar dock hur hon tycker att det finns miljöterapeutiska 

inslag i behandlingen. Vidare pratar hon mycket om hur bra hon tycker att det är 

att det inte är så mycket samtalsterapi, hon tycker det är bra att inte bara sitta 

stilla och prata utan vill hellre göra saker och lära sig saker. 
 

”Vi får se om det räcker, om det bli någon förändring. Jag har ju svårt att tänka 

mig, det ska nog mycket forskning till innan dom ska våga ta beslut och skicka 

folk på den här typen av terapi, jag tror inte ens att dom tar ordet terapi i sin 

mun, just hundmänniska och vårdform.”  

 

Malin gör även hon en skillnad mellan terapi och djurassisterad terapi trots att 

det är just terapi även det. Hon berättar en hel del om hur svårt hon tror att 

myndigheter har för att se djurassisterad terapi som en giltig terapiform och 

påpekar att hon inte tror socialtjänsten vill förknippas med att använda den typen 

av terapi. 
 

”Det vore synd i så fall, det är så mycket att vinna, det är ju en okonventionell 

metod än så länge och sånna funkar inte när man ska placera folk, i alla fall inte 

nu. Liksom det är olika, det går mode i olika saker, är det inte KBT nu så är det 

inte intressant.” 

 

Malin beskriver att hon tycker det är synd att djurassisterad terapi inte fått fäste 

än utan att den fortfarande ses som okonventionell när hon ser så många fördelar 

med metoden. Trots att två av informanterna inte genomgått annan terapi än 

djurassisterad terapi gör de ändå, tillsammans med de andra två, en skillnad 

mellan ”vanlig” terapi och djurassisterad terapi som de enligt dem själva ser som 

en bättre metod. 
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8.9. Skillnader och likheter i resultatet 

Vi har under hela resultatkapitlet försökt peka på skillnader och likheter i 

resultatet och vi kommer här ge en sammanfattning av vilka skillnader och 

likheter vi funnit mellan våra informanters utsagor samt i vilken utsträckning vi 

funnit informanterna motsägelsefulla i sin egen berättelse. För att börja under 

kategorin botten är nådd skulle vi vilja påstå att det är den kategori där 

informanterna varit som allra mest samstämmiga. Under denna kategori finns 

det en rad likheter. Samtliga betonar att de innan behandlingen nått botten, att 

det blivit deras vändpunkt. De är även alla överens om att det krävs att nå botten 

för att kunna ta sig uppåt igen. Det finns dock skillnader i hur de beskriver att 

botten varit nådd. Två av våra informanter ger oss ganska dramatiska berättelser 

om hur det gick till när de bestämde sig för att de behövde behandling. De andra 

två ger i alla fall skenet av att det var ett mer sansat beslut och inte föranlett av 

lika mycket dramatik. Det finns stora skillnader mellan informanternas 

bakgrund, deras tid innan missbruk och/eller kriminalitet. De kommer från olika 

uppväxtförhållanden, hamnade snett av olika anledningar vid olika tidpunkter i 

livet. De har alla haft en otroligt tuff bakgrund men för någon har den perioden 

varit längre än för de övriga.  

 

Under kategorin ansvar och rutiner är de flesta rörande överens om betydelsen 

av att få ta ansvar och leva med fasta rutiner. Tre av informanterna berättar om 

hur de gärna tagit det ansvar som lagts på dem och hur de tagit det på stort 

allvar. De berättar alla tre hur skönt det känns att få ta ansvar och hur de i 

samband med ansvaret känt sig meningsfulla och att det bidragit till en ökad 

självkänsla. Vår fjärde informant var inte helt av annan åsikt men tycker inte att 

ansvarstagandet på just det behandlingshemmet fungerat som önskat. Hon 

beskriver precis som de övriga de positiva aspekterna av ansvarstagande men 

menar att ansvaret inte togs på så stort allvar, varken av henne eller av de som 

arbetade på behandlingshemmet. Medan de andra beskriver hur de självmant 

tagit ansvar och tagit ansvar på stort allvar beskriver hon hur hon inte på samma 

sätt självmant tog ansvar och hur hon hade önskat att ansvaret istället borde vara 

påtvingat för att få stanna på behandlingshemmet. 

 

Under kategorin självkänsla får vi ta del av något olika berättelser. De lägger 

alla fokus på olika saker under denna kategori och kopplar till viss del ihop 

graden av självkänsla med olika saker. Henrik visar tydligt under sin berättelse 

hur självkänsla för honom hänger ihop med att känna sig duktig, att klara av 

saker på ett bra sätt. Denna berättelse delas även av Malin som ger oss flera 

beskrivningar av hur hon känt sig stolt när hon klarat av något svårt eller 

oväntat. Oscar beskriver snarare hur att känna sig behövd och finnas för djuren 

påverkat hans självkänsla positivt. Oscar lägger även stor vikt vid hur ansvaret 

gett honom större självkänsla. Tina å andra sidan lägger inte lika stor vikt vid 

självkänsla, det är inget hon i någon större utsträckning tar upp. När hon nämner 
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det så är det precis som två av de andra informanterna i samband med att klara 

av någonting bra. 

 

Samtliga informanter visar upp en enorm vilja och motivation till förändring. 

Här finns stora likheter mellan alla deltagare och det hörs och syns likaväl på 

dem alla fortfarande. Det som här urskiljer en av informanterna är att förutom att 

denne precis som de övriga känt att det räcker nu så har den här informanten 

förlorat kontakten till sitt barn under resans gång och att återupprätta den 

kontakten blev en drivkraft innan och under behandlingen. Det finns även 

många likheter över att de alla varit väldigt tydliga med vilken typ av 

behandling de velat ha. Det finns dock vissa skillnader till varför de valde just 

det här behandlingshemmet och djurassisterad terapi. För Oscar var det viktigast 

att komma bort från civilisationen för att inte kunna rymma, att det finns djur 

och att han fick ta med sig sin hund. För Henrik var det djurintresset som styrde 

och likaså för Malin. För Tina var det nyfikenheten på att prova på att hålla på 

med hästar som styrde valet. 

 

En förkärlek för djur visas tydligt upp hos alla informanter, dock extra mycket 

hos vissa. För Oscar till exempel blir det väldigt tydligt att hans hund är den 

viktigaste som finns. Hos Tina, som till en början inte riktigt visar upp denna 

passion för djur är något motsägelsefull i sina berättelser kring sin kärlek till 

djur. Hon berättar hur hon inte riktigt fastnat för någon av hästarna på gården 

och hur det gjorde att hon tappade intresset. Å andra sidan beskriver hon hur 

skönt det var att gå ner till stallet hos hästarna och vilken frihet det var att ge sig 

ut på en hästrygg. Vidare ger hon beskrivningar om sin relation till djur i 

dagsläget vilket tyder på att hon nog har en kärlek till dem ändå. Hon är ändå 

försiktig med att prata om djurs positiva påverkan på människor, något som de 

övriga tre trycker väldigt mycket på. Tina anser inte att metoden är för alla utan 

endast för de med ett sant djurintresse, de övriga, som har ett stort djurintresse 

hävdar dock att metoden är för alla. 

 

De största motsägelserna i informanternas egna berättelser ligger i kategorin anti 

människor. Här är tre av våra informanter till en början väldigt tydliga med hur 

svårt de har med mänskliga relationer och hur de föredrar djur framför 

människor. Men här finns det stora motsägelser hos dessa tre. Oscar beskriver 

hur han inte skulle vilja umgås med de människor han träffat under 

behandlingen i vanliga fall men att han här måste, han säger att det skapas en 

sammanhållning mellan människorna och hur de blir som en enda stor familj. 

Han pratar å ena sidan om hur hans hund är den enda av betydelse men nämner 

sen sin flickvän. Även i hans förflutna dyker det upp att det nog faktiskt funnits 

en kärlek till vissa människor också. I vissa delar av hans berättelse beskriver 

han sig själv som att han endast förr var väldigt anti människor och i vissa delar 

som att han är det än idag. På Malin kan vi höra hur betydelsefull relationen till 
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hennes mamma var och även till en kvinna inom kriminalvården samtidigt är 

hon väldigt noga med att trycka på att det är lättare med djur och hur svårt det är 

med mänskliga relationer. Även Henrik vittnar om hur han är anti människor 

men berättar glatt om sin sambo och sina barn. Tina är den enda som öppet säger 

att mänskliga relationer innan behandlingen inte betydde något men hur hon 

idag faktiskt tycker om att umgås med andra människor. 

 

Tre av våra informanter berättar om och om igen hur uppskattad behandlingen 

varit. Hur de har upplevt behandlingstiden som oerhört positiv och hur bra de 

mått under tiden med djuren. De visar en tacksamhet över att ha fått den här 

chansen. Det finns ingen tvekan om att de menar det de säger här. En av 

informanterna visar inte lika stor entusiasm över att ha fått genomgått 

djurassisterad terapi och tar inte upp det här med tacksamhet i lika stor 

utsträckning som de övriga. Här framkommer en likhet mellan två av 

informanterna som tydligt distanserar sig till andra former av behandling. En av 

informanterna beskriver djurassisterad terapi varken som bättre eller sämre än 

andra metoder utan att det viktigaste är att hitta den som passar just dig sen 

spelar det ingen roll vad det är för metod. Den fjärde informanten har inte heller 

hon genomgått tidigare behandling men tycker att behandling borde gå till på det 

sätt som hon varit med om. 

 

Bättre än terapi beskriver våra informanter djurassisterad terapi som i 

förhållande till annan terapi. Detta är genomgående för våra informanter 

samtidigt som det för många av dem är svårt att beskriva vad terapi egentligen 

är. De är alla överens om att sysselsättning hjälper i övrigt lägger de olika stor 

vikt vid de olika delar som ingår i djurassisterad terapi. För övrigt är 

informanterna ganska överens i denna kategori. Som vi nämnt under föregående 

kategori är det bara hälften av informanterna som genomgått annan terapi, trots 

detta är de alltså överens om att DAT är bättre än terapi. 
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9. Diskussion 

I de berättelser vi fått ta del av har en central del varit hur självbilden förändrats 

under behandlingens gång. Våra informanter berättar om hur de nått botten och 

sedan med hjälp av djurassisterad terapi återfått glädjen i sitt liv. Vi tror att en 

bra självbild ökar en persons välmående och vi ser ett tydligt mönster i hur våra 

informanter berättar om olika uppgifter de tagit sig an, både före, under och efter 

behandlingen, och hur de känt beroende på hur utgången blivit. Precis som 

tidigare forskning visar så har alla informanter varit överens om att självkänslan 

ökat när deras deltagande bidragit till något positivt, och hur nedslagna de känt 

sig vid ett misslyckande. Vissa av våra informanter hade ingen förkunskap 

gällande hästar, vilket var de huvudsakliga djuren på gården, men detta såg de 

inte som något negativt. Vi tror snarare att detta kan vara positivt och om vi ser 

till Banduras (1995) socialkognitiva teori så är det precis det som kan behövas, 

något nytt som individen innan inte kommit i kontakt med. De har då aldrig 

upplevt ett misslyckande på området, och även om de heller aldrig upplevt en 

lyckad utgång så kan positiva attityder bidra till ett ökat självförtroende gällande 

uppgiften. Ju större självförmåga en individ tror sig ha, vare sig det stämmer 

eller inte, ju säkrare blir hon när det kommer till att ta sig an olika uppgifter. 

Enligt Bandura (1995) beror detta på att självförmågan påverkar hur vi ser och 

tänker kring olika uppgifter, och om vi tror att vi kan klara av en uppgift är det 

större chans att vi gör det (Bandura 1995: 7-8). 

 

Genom djurassisterad terapi arbetar de professionella med klienternas 

självförmåga för att få dem att bli säkrare i sig själva. Bandura (1995) menar att 

självförmågan i hög grad påverkar beteendet hos en individ, något som vi är 

beredda att hålla med om utifrån våra intervjuer. I intervjuerna framträder en 

bild av hur informanternas beteenden ändrats beroende på vilken situation de 

befunnit sig i och vilka personer som varit närvarande. Bandura (1995) menar 

att en person behöver ha realistiska förväntningar på sig när hon ställs inför en 

uppgift, då självförmågan vid för höga förväntningar ofta sjunker. Vi tror därför 

att umgänget med djur inom djurassisterad terapi är något oerhört viktigt då vi 

sett ett tydligt mönster hos våra informanter som pekar på tryggheten som 

uppstår vid umgänget med djur. Vi tror att denna oansträngda relation kan vara 

det som behövs för att våga ta sig an nya uppgifter utan att känna att någon 

dömer en (Ibid 7-8). Även inom KASAM är det viktigt att en individ känner att 

en uppgift som denne ställs inför känns hanterbar. Vi tolkar detta som att det till 

en början kan vara skönt att slippa känna press från utomstående personer, och 

att det därför kan vara en lösning för att en individ i sin egen takt ska finna 

trygghet i en situation. Att djuret finns som medaktör tror vi dock är bra då det 

hjälper till att skapa en meningsfullhet hos personen, en uppgift utförs för någon 

annans skull, även om det inte är för en annan människa (Antonovsky 2012: 45). 



44  

Genom att vi reagerar på hur andra människor reagerar i en situation så utlöses 

ännu en reaktion hos dem, vilket leder till ytterligare en reaktion hos oss. 

Bandura (1995) kallar detta för ömsesidig påverkan och menar att om vi har bra 

förebilder runt omkring oss så skapas nya, positiva mönster i vårt beteende. 

Även om våra informanter har påpekat att de har svårt med mänskliga relationer, 

vissa har till och med gått så långt som att kalla sig själva för anti människor, så 

har de samtidigt pratat om vissa personer som varit betydelsefulla för dem. Det 

är ofta människor som de träffat under sin behandling och som de kunnat 

relatera till. De har tillsammans med dessa människor kunnat skapa nya 

beteenden med hjälp av den djurassisterade terapin. Precis som Levinson (1965) 

och Berget (2006) menade så tror vi att djuren har varit bron mellan dessa 

personer, och att de genom sitt gemensamma ansvar och intresse för djuren 

kunnat hitta positiva lösningar i olika situationer, samtidigt som de varit mer 

eller mindre tvungna att interagera med varandra. Vi tror att den positiva 

respons som våra informanter känt att de fått från djuren skapat en positiv 

reaktion hos dem själva, vilken blivit synlig hos övriga personer som befunnit 

sig i närheten. Precis som Bandura (1995) påpekar tror vi att detta i sin tur lett 

till att våra informanter känt att de åstadkommit något bra, vilket gett dem en 

bättre självbild (Bandura 1995: 8-10). Vi tror även att detta skapar en känsla av 

sammanhang hos våra informanter då deras bidragande hjälper till att skapa 

något positivt och de känner att de är en del i något som påverkat fler än bara 

dem själva. 

 

Genom resultatet har vi fått ta del av informanternas positiva inställning till 

rutiner och en förutsägbar vardag. Henrik berättar hur han innan behandlingen 

levde vind för våg och hur mycket han under behandlingen tyckte om de rutiner 

som fanns. Flera av informanterna beskriver betydelsen av rutiner, vilket vi 

tolkar som att de med hjälp av dessa fått en viss struktur i sitt liv. Begriplighet är 

något en individ får genom att det som händer och sker i viss mån är 

förutsägbart, ordnat eller går att förklara. Vi tolkar informanternas beskrivningar 

kring rutiner som att rutinerna gett dem en möjlighet till att få ordning i 

tillvaron. En person med hög känsla av begriplighet kan lättare klara av när 

saker sker oförutsett eftersom de personerna i större utsträckning kan se en 

förklaring och begripa det som sker (Antonovsky 2005:44). Vidare berättar 

Oscar hur en dag ser ut, hur de flesta dagar ser så ut. Vi tolkar hans positiva 

inställning till rutinerna och förutsägbarheten som en trygghet. Han vet hur 

morgondagen kommer se ut. Att förvänta sig att det som komma skall är 

förutsägbart är också ett tecken på hög känsla av begriplighet (Ibid 44). Hos alla 

våra informanter gör vi tolkningarna av deras före och efter behandlingen 

berättelser att de under tiden utvecklat en känsla av begriplighet. 

 

Samtliga deltagare beskriver hur de växt av ansvaret och hur det gett dem en 

ökad självkänsla. Detta bekräftar det som All (1999) beskriver i sin artikel 



45  

angående socialisering och ansvar, och vi tolkar detta som att de faktiskt 

upplever att de kan hantera det ansvar som läggs på dem. Trots beskrivningar av 

motgångar så beskiver ändå alla hur de lyckas hantera det. Vi tolkar detta som 

att informanterna ändå känner att de har tillräckligt med resurser för att kunna 

hantera det som läggs på dem och att det ansvar som läggs på dem är saker de 

klarar av. Vi anser därför att genom att få känna att resurser finns, skapas också 

resurser. Vi tror att eftersom klienterna getts möjlighet till att ta ansvar och fått 

vara delaktiga i något så viktigt som att ta hand om andra levande varelser, och i 

och med detta fått möjlighet att uppleva tillit från andra utvecklat tillräckligt 

med resurser för att de ska kunna hantera det som läggs på dem. Har individen 

en hög känsla av hanterbarhet menar Antonovsky (2005) att det blir lättare att 

hantera motgångar utan att känna en orättvisa (Ibid 45). 

 

Precis som Pedersen, Ihlebæk, Kirkevold (2012) förklarar så har våra 

informanter gett oss beskrivningar av hur viktigt det ansvar de fått under 

behandlingen varit för dem (Pedersen, Ihlebæk, Kirkevold 2012: 1526,1528-

1529). De beskriver hur alla som vistas på behandlingshemmet ges ansvar för 

alla sysslor som ska skötas på gården samt för djurens skötsel. I och med att 

andra människor lägger ett ansvar på klienterna tror vi att de även känner att de 

är litade på av dem som ger dem ansvaret. Vi anser att de genom 

ansvarstagandet blir delaktiga aktörer med egen handlingsförmåga. Då de flesta 

av informanterna ser ansvaret som något som påverkat dem positivt och hjälpt 

dem i rätt riktning ser vi detta som en viktig komponent i djurassisterad terapi 

och som en viktig komponent för en lyckad behandling. Meningsfullhet är ett av 

begreppen som KASAM består av och visar på hur individer behöver en 

känslomässig mening med livet. Att det trots motgångar finns något som gör det 

värt att fortsätta, en motivationskraft (Antonovsky 2005: 46). Våra deltagare 

visar tydligt hur detta är något de innan behandlingen och kontakten med djuren 

saknade. Vi tolkar deras berättelser som att djuren och ansvaret de fått fungerat 

som en motivationskraft. Oscar beskriver hur hästarna inte klarar sig själva utan 

att om han inte sköter den häst han har ansvaret för så klarar den sig inte. Vi 

tolkar detta som att han på grund av de känslomässiga band han fått till den 

hästen finner motivation till att sköta om den. Vi tolkar detta som att Oscar med 

hjälp av djurassisterad terapi under behandlingen fått något meningsfullt i sitt liv 

och det har hjälpt honom ta sig igenom behandlingen och på så sätt komma på 

rätt köl. Antonovsky (2005) menar att om en individ finner en mening eller 

motivation klarar denne motgångar bättre, vilket kan bidra till god hälsa (Ibid 

46). Vi tolkar våra resultat utifrån KASAM och att informanterna genom 

ansvarstagande och en känsla av delaktighet utvecklat en förmåga att begripa det 

som sker, hantera det och finna något meningsfullt i livet. 

 

En ökad självkänsla har visat sig vara en av effekterna av djurassisterad terapi 

enligt tidigare forskning. För personer med depression har det visat sig 



46  

effektfullt att genom DAT få en sysselsättning och något meningsfullt att göra 

med sin tid. Vi tror, precis som Berget (2006) och Burgon (2011) förklarar, att 

personerna genom sysselsättning kan lägga fokus på något annat. Oscar 

förklarade för oss hur tankarna kring droger försvann mer och mer när han var 

tvungen att ta hand om djuren och hela tiden tänka på dem och deras skötsel. 

Han tyckte det var skönt att kunna gå ner till stallet och pyssla om en av hästarna 

när drogsuget kom. Detta gjorde han för att skingra tankarna och efter ett tag 

byttes de negativa tankarna kring hur han skulle lyckas få tag i droger ut mot 

positiva tankar kring hur han bäst kunde ta hand om sin skötselhäst. Även under 

terapisessioner beskriver han att det var skönt att ha med ett djur då han kunde 

luta sig mot det en liten stund när det blev för jobbigt, för att sedan ta tag i 

problemet med nya krafter. Han beskriver denna övergång i tanken som 

förvånansvärt naturlig och menar att så länge det hela tiden fanns någonting att 

lägga fokus på så höll sig drogsuget på avstånd. Bandura (1995) menar att det 

sociala fältet runt en person har stor betydelse gällande huruvida en person orkar 

kämpa med sin problematik eller inte, och att det sociala fältet antingen kan öka 

eller minska en persons möjligheter till framgång. Bandura (1995) säger att 

människor lätt underminerar sin egen möjlighet att lyckas om de har dålig 

självbild, men att en persons sociala nätverk kan påverka till att man vågar 

försöka. Hur det sociala fältet ser ut och vilka som ingår i det spelar enligt 

Bandura (1995) ingen roll så länge personen i fråga litar på dem (Bandura 1995: 

30-31). I Oscars fall var det till en början främst djur som fanns i hans sociala 

fält, vilka hjälpte honom i svåra situationer. De hjälpte honom att slippa 

tankarna på drogsug under en lång period. Just att negativa situationer omvänds 

till positiva under en längre period är enligt Bandura (1995) viktigt för att ett 

nytt mönster ska kunna skapas (Ibid 6,31). Vi tror att det här har hjälpt Oscar då 

han fick känslan av att han klarade av att ta sig igenom svåra stunder med hjälp 

av djuren. Vi tror att detta kan leda till att han med större självförtroende därför 

kan ta sig an andra uppgifter som innan känts omöjliga. Vi tror även att detta är 

en oerhört viktig del i behandlingen då det bidrar till kunskaper som är viktiga 

för våra informanter i det vardagliga livet. Vi anser inte att det handlar om att ha 

djuren och stallet som någon tillflyktsort för att slippa tänka, utan snarare att 

kunna skifta fokus och lära sig att kontrollera sina tankar för att kunna tänka 

positivt i jobbiga situationer. 

 

Vi ser flera likheter inom de valda teorierna. Både inom KASAM och den 

socialkognitiva teorin är det viktigt att personen känner ett syfte med 

behandlingen. Det är även viktigt att förändringen syftar till något 

eftersträvansvärt för klienten och att hon känner att målet är möjligt att uppnå. 

Beroende av vilken av dessa två teorier man utgår ifrån benämns dessa 

förklaringar genom olika begrepp. Vi anser att dessa två teorier är kompatibla då 

de har en liknande tankegång gällande sociala relationer, samtidigt som de har 

olika angreppssätt på olika problematik (Antonovsky 2005: 93). En tolkning vi 
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dock gjort utifrån teorierna är skillnaden i hur hälsobegreppet används. Inom 

KASAM förklarar Antonovsky (2005) att vi hela tiden pendlar mellan att vara 

friska respektive sjuka, medan vi anser att man inom den socialkognitiva teorin 

mer ser till hur en person kan påverka sin hälsa till det positiva eller negativa. 

Detta behöver dock inte vara en negativ skillnad, men vi anser den intressant 

utifrån hur man kan se på personer med olika typer av problematik. Ser vi dem 

som sjuka, eller ser vi dem som personer som behöver vägledning genom en fas 

i livet? Skillnaden mellan teorierna är inte markant, och vi menar inte att 

KASAM på något sätt skulle höra till hälso- och sjukvården snarare än socialt 

arbete, men vi anser det viktigt att se teorierna ur fler perspektiv än det 

uppenbara, vilket enligt oss är att de båda fokuserar på människors egen roll i 

behandling. 

 

Henrik beskriver att han innan behandlingen inte tog något ansvar men att det 

under behandlingen förändrades drastiskt då han från dag ett fick ta ansvar inte 

bara för djuren utan även för sig själv, något han inte gjorde tidigare. Henrik 

beskriver vidare hur ansvaret gör att man växer, får en ökad självkänsla. Vi 

tolkar hans berättelse som att det krävdes ett ansvarstagande för att han skulle 

känna sig betydelsefull. 

 

Något vi är skeptiska till vad gäller djurassisterad terapi som metod är det band 

som bryts när insatsen är över. Vi tror att detta kan bli otroligt jobbigt på ett 

känslomässigt plan då djurassisterad terapi bygger mycket på att just skapa en 

relation till djuren. När denna relation sedan avslutas tror vi det finns risk för att 

klienterna känner en stor tomhet och försöker fylla detta med någonting annat. 

Har personen i fråga exempelvis missbrukat tror vi risken för återfall kan vara 

något större just vid tiden då den kontakten avbryts. Vi tror att denna risk finns 

med alla behandlingar och då främst på behandlingshem eftersom man då är så 

pass långt ifrån det liv man levt innan. Vi tror dock att det för många är 

jobbigare att mista den relation man haft till djuren då den kontakten är omöjlig 

att ta med sig därifrån. En person kan man ringa eller träffa någon annanstans 

men hästen står i stallet och hunden tillhör gården. Eftersom många också haft 

svårt med relationer innan behandlingen tror vi det kan vara extra jobbigt då 

relationen till djuren för vissa är den första positiva relationen i deras vuxna liv. 

Trots detta tror vi att denna risk kan minimeras genom en bra utslussning och 

genom bra och konsekventa uppföljningar 

 

9.1. Resultatpåverkan 

Våra informanter var väldigt samstämmiga i sina svar rörande djurassisterad 

terapi. De var alla positivt inställda till behandlingsformen och hade alla upplevt 

att behandling hjälp dem. Det faktum att de alla nu tagit sig ur det liv de levde 

innan och hamnat på rätt köl tror vi kan vara en stor anledning till varför de alla 
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var så positivt inställda till metoden. Kanske hade resultatet sett annorlunda ut 

om de vi intervjuat hade haft mer blandade erfarenheter av DAT och inte varit så 

samstämmiga. Trots att våra informanter levt med liknande problemtik så har de 

haft helt olika uppväxtförhållanden, vilket vi anser tyder på att metoden är 

heterogen och kan rikta sig till fler målgrupper än den vi undersökt.  

 

Något annat vi tror kan ha påverkat att resultaten så tydligt visar på en positiv 

attityd till metoden är att alla våra informanter hade bestämt sig för att de ville 

ha behandling och var redo för en förändring. Vi hade troligtvis haft ett mer 

blandat resultat om någon exempelvis hade blivit tvingad till denna behandling. 

Alla våra informanter var även djurvänner och hade efterfrågat en behandling 

som innehåll djur, vilket vi också ser som något som med stor säkerhet påverkar 

hur de upplevt behandlingen. Vi visste dock inte innan hur det gått för någon av 

informanterna, vilket innebär att vi inte kunnat påverka detta vid urvalet. 

Eftersom vi haft väldigt svårt att hitta informanter har vi heller inte kunnat välja 

ut personer med olika utgång från behandlingen, utan helt enkelt fått nöja oss 

med de personer vi funnit som kunnat tänka sig att ställa upp. Vi ser dock inte 

detta som någonting negativt då det är de individuella erfarenheterna hos olika 

personer som vi är ute efter, och menar alla våra informanter att de varit nöjda 

med behandlingen med djurassisterad terapi så är det dessa åsikter vi vill lyfta 

fram. 

 

En annan faktor vi tror kan spela in på resultatet är det faktum att alla våra 

informanter fått sin behandling på samma behandlingshem. Eftersom vi valt 

kedjeurval förstod vi att detta scenario kunde uppstå då vissa informanter lärt 

känna varandra under behandlingstiden. Vi anser att det skulle vara intressant att 

få åsikter från personer som genomgått djurassisterad terapi på andra 

behandlingshem, men detta var tyvärr inte möjligt då vi inte fick tag på fler 

informanter. Alla informanter har dock inte genomgått behandlingen samtidigt, 

vilket vi tror kan göra att resultatet blir något mindre påverkat, trots att de alla 

varit på samma behandlingshem. 

 

Något vi från början trodde skulle kunna påverka resultatet som vi nu anser inte 

ha gjort det är val av intervjuplats. Vi tänkte att informanterna som valde att 

vara på Campus vid intervjutillfället skulle vara något mindre utåtriktade. Så var 

dock inte fallet, tvärt om så var de mycket öppna och villiga att dela med sig av 

sina berättelser.  

 

9.2 Avslutande kommentarer 

Vi har sett att majoriteten av deltagarnas erfarenheter av djurassisterad terapi är 

positiv. De upplever att de genom DAT fått ta ett betydelsefullt ansvar för 

betydelsefulla individer. Hur deras självkänsla växt av att få ta ett ansvar och 
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känna sig duktiga och göra något de tycker om. En av informanterna har även 

hon en positiv bild av DAT men är inte lika entusiastisk gentemot det 

behandlingshem hon fått insatsen vid och menar att djurintresset verkligen måste 

finnas där hela tiden för att det ska fungera. För en av informanterna har 

metoden periodvis inneburit en frihetskänsla och gett en starkare självkänsla. 

För de övriga tre som överlag varit väldigt samstämmiga har DAT gett dem 

möjligheten att vara delaktiga i arbetet med djuren, och de har på så sätt känt sig 

behövda som ansvarstagande individer. De har alla upplevt att sysselsättningen 

gett dem möjlighet att fokusera på andra saker än tidigare vilket hjälpt dem att ta 

sig ur beroendet. De beskriver behandlingsmetoden i förhållande till andra 

metoder på olika sätt. Tre av dem distanserar sig från annan behandling, dels då 

de vill vara med djur och dels då de anser att de på andra behandlingshem getts 

för lite ansvar och för lite sysselsättning. Alla poängterar oavsett om de fått 

tidigare behandling eller ej hur viktigt det är med någon form av sysselsättning 

som individen är intresserad av. 

 

Vi anser att det krävs mer forskning på området för att belysa hur de som 

genomgått djurassisterad terapi upplever en sådan insats och vad det är i 

metoden som gör den tillämpbar. Forskning är även viktig för att belysa vilka 

målgrupper som metoden lämpar sig bäst för, och hur effektiv den är i olika 

sammanhang. Forskning behövs även för att förstå vilka möjliga brister som kan 

finnas i metoden, detta för att kunna göra den så säker som möjligt. Då vår 

studie, i linje med mycket annan forskning på ämnet, visar på att DAT har en 

positiv påverkan på människors emotionella, sociala, kognitiva och fysiska hälsa 

anser vi att metoden bör användas i större utsträckning för att hjälpa människor 

med olika sorters problematik. Då vårt syfte är att belysa informanternas 

upplevelser och erfarenheter av djurassisterad terapi hoppas vi att professionella 

inom det sociala arbetet ska få upp ögonen för den här metoden. Varför vi anser 

detta som så betydelsefullt är för att alla människor är födda med olika 

förutsättningar, vilket innebär att alla människor behöver olika sorters hjälp. Vi 

anser att genom att erbjuda fler behandlingsalternativ så ökar chanserna till att 

hjälpa fler människor, och att hjälpa människor i den situation de befinner sig i 

för tillfället, det är enligt oss precis vad det sociala arbetet handlar om. 
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10.3 Bilagor 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

1. Kan du berätta hur det kommer sig att du fick insatsen djurterapi? 

2. Kan du berätta om dina erfarenheter av djurterapi? 

3. Hur upplevde du djurterapi som terapiform? 

4. Kan du dela mig dig av något speciellt tillfälle som du kommer ihåg? 

5. Hur upplevde du ansvaret som ges för djuren? (Förutsatt att de fått ta någon 

form av ansvar för djurens skötsel osv? 

6. Hur såg din inställning till djurterapi ut innan behandlingen påbörjades? Hur 

har den förändrats? 

7. Har du genomgått någon annan form av terapi? Hur ser du på djurterapi i 

förhållande till annan form av terapi? 

Följdfrågor 

• Kan du berätta mer? 

• Hur menar du då? 

• Kan du förklara? 

• Hur tänker du då?` 

• Kan du ge ett exempel? 

• Förstår jag dig rätt om… 

• Kan du förklara det där en gång till så jag är säker på att jag förstår 


