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Tack! 

Jag vill tacka mina respondenter för den tid som avsatts för 

intervjuer samt observationer, mina handledare skall även ha 

tack för att de hjälpt mig under uppsatsens gång. Ett stort tack 

går även till mina nära och kära som funnits där och stöttat 

mig! 

 

Malena Askelid 

Helsingborg 2010-05-25 
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SAMMANFATTNING  
TITEL: Känslans intelligens- en studie av betydelsen utav emotionell intelligens och mjuka 

värden i kundmötet   

KURS: SMTX07 Examensarbete Magisterkurs  

FÖRFATTARE: Malena Askelid  

HANDLEDARE: Carl R Hellberg och Jan E Persson  

SYFTE: Syftet är att beskriva och analysera vikten av emotionell intelligens och de mjuka 

värdena i kundmötet och hur detta kan utvecklas med hjälp utav DAT (djurassisterad terapi).  

Detta diskuterar jag genom följande frågeställning: 

Hur påverkar emotionell intelligens kundmötet? 

Vilken roll har emotionell intelligens och de mjuka värdena i kundmötet? 

Hur kan vi tillsammans med djur (DAT) utveckla emotionell intelligens och utnyttja detta i 

mötet med kunden? 

PROBLEMFORMULERING: Tidigare forskning inom tjänstesektorn har presenterat olika krav 

på den anställde och dess uppträdande i själva kundmötet, de egenskaper som ofta söks är 

exempelvis mjuka drag såsom öppenhet, vänlighet och en önskan att uppfylla kundens krav, 

men även en förmåga att kunna övertala kunderna. Kundmötet är av stor relevans för alla 

företags framgång, framförallt på personalintensiva företag. Därför är det av största vikt att 

personalen innehar dessa mjuka värderingar och kunskaper. Krav som ställs på anställda 

varierar men det blir allt viktigare med social kompetens och emotionell intelligens. För att 

kundmötet skall upplevas som positivt krävs ett samspel som är situationsanpassat, så att 

önskemål och förväntningar kan levas upp till. Hur de anställda uppträder och agerar är 

därmed centralt då dennes uppträdande påverkar kundens upplevelse. 

METOD: Kvalitativ metod i form utav en deltagande observation och intervjuer med personer 

som på olika sätt arbetar med DAT(djurassisterad terapi) samt två kunder som rehabiliteras 

och tränar tillsammans med hästar. Valet att använda mig utav kvalitativ forsknings intervju 

har gjorts då jag anser att området behöver djupa svar och observation för att ge en rättvis 

bild. 

NYCKELORD: Olika begrepp/teorier som jag anser relevanta är emotionell intelligens, 

värdeskapande, serviceprocess, kundmöten, DAT, HAT (hästassisterad terapi) och 

värdestjärnan. Dessa kommer att analyseras tillsammans med mitt insamlade empiriska 

material. 

SLUTSATS: Djuret speglar vem du är och visar hur dina känslor påverkar och uppfattas av de 

människor som du möter. Djuren ser förbi den roll som du har och visar vem du är här och nu, 

du kan inte ljuga om dina känslor för ett djur. Denna spegel behöver inte alltid upplevas som 

positiv då det inte alltid är så kul att få veta hur andra uppfattar ditt känslotillstånd. Jag har 

uppmärksammat tendenser till att mina respondenter kan uppleva positiva konsekvenser, till 

exempel den mellanmänskliga kontakten. Men det finns också negativa konsekvenser i form 

av avtrubbning och trötthet i sitt känsloarbete, det tar på krafterna att arbeta med sig själv. För 

att kunna utveckla en emotionell intelligens krävs först förståelse för de egna känslorna och 

vad du förmedlar genom ditt sätt att vara. När människor förstår sig själv och kan läsa sina 

egna känslor så kan de också vara öppna för andra och dess känslor. Detta ger dem en fördel i 

kundmötet samt ger dem en fördel i relationen med kunderna. Relationen som eftersträvas 

byggs upp tillsammans och med en ömsesidig respekt för varandra, där alla parter är öppna 

för varandras signaler. 
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ABSTRACT 

TITLE: Emotional intelligence-a qualitative study of the importance of emotional intelligence 

in customer meetings  

CLASS: SMTX07 Degree-Master's Course  

AUTHOR: Malena Askelid  

MENTOR: Carl R Hellberg, Jan E Persson  

PURPOSE: The purpose of this essay is to highlight the importance of emotional intelligence 

and the soft values in meeting customers and how this can be developed with the help of AAT 

(animal assisted therapy). 

This, I will be discussing with the help of the following issues:  

How does emotional intelligence affect customer meetings?  

To what extent does emotional intelligence and soft values play a role in client meetings?  

How can we, together with animals (AAT) develop emotional intelligence and use this in the 

meeting with the client?  

PROBLEM: Previous research in services has presented desired qualities and behavior that 

staff should conduct in client meetings. Demands on the staff and its conduct in the client 

meeting, the properties that are often sought are, for example, soft features, such as openness, 

friendliness and a desire to meet customer's requirements, but also the ability to persuade 

clients. Client meeting is of great relevance to any business success, especially in labor-

intensive enterprises. It is therefore essential that personnel have good knowledge and 

perform those soft values. Requirements for employees vary, but the importance of social 

skills and emotional intelligence is growing. If a customer meeting is to be perceived as 

positive it requires an interaction that is situational, so that wishes and expectations can be 

supplied for. The employees conduct, behavior and actions are crucial in affecting the 

customer experience.  

METHOD: Qualitative methodology in the form of observing participants and interviewing 

professional people working with AAT (animal assisted therapy). Interviews also include two 

clients who are rehabilitated and trained with horses. My choice of using qualitative research 

interviews are due to the fact that I think the subject needs profound answers and observations 

to give a fair picture. 

KEYWORDS: Concepts and theories that I consider relevant are emotional intelligence, value 

creation, service process, customer meetings, AAT, HAT (horse assisted therapy) and star 

value. These will be analyzed in conjunction with my empirical material collected. 

CONCLUSION: The animal reflects who you are and show how your feelings affect and are 

perceived by people you meet. Animals look past your personal role and show you who you 

are right now, and lying about your feelings for an animal is impossible. This “mirror” is not 

always perceived as positive due to the fact that it is not always comfortable to find out how 

others perceive one’s emotional state of mind. I have drawn attention to tendency in my 

respondents experiencing positive consequences in e.g. human interaction due to interacting 

with animals. But there are negative consequences such as blunting and fatigue when dealing 

with emotional work; this because it takes a lot of effort to work with yourself. In order to 

develop an emotional intelligence first an understanding of one's own emotions and what is 

conveyed through your way of being is required. When people understand themselves and are 

able to read their own emotions they can also be open to others and others feelings. This gives 

them an advantage in meeting customers and gives them an advantage in their relationships 

with customers. The relationship pursued is one that is built up together with a mutual respect, 

where all parties are open to each other's signals. 
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1. ATT FÖRA EN ANNAN MÄNNISKA 

 

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål,  

måste jag först finna henne där hon är och börja just där.  

Den som inte kan det, lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra.  

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör,  

men först och främst förstå det hon förstår.  

Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mera. 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig 

och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för hjälpa henne.  

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa 

och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska,  

utan att vilja tjäna. 

Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa någon. 

SÖREN KIERKEGAARD 

dansk filosof 
1
 

1. 1 MITT INTRESSE 

I den inledande delen så kommer jag att förklara hur mitt intresse uppkommit, bakgrund och 

problemformulering. Jag kommer att presentera mitt bidrag till Service Management 

forskningen samt även berätta lite kortfattat hur djur används i vården idag. För att sedan gå 

vidare in på mitt syfte med studien och min frågeställning. 

Ett brinnande intresse för djur är något som alltid funnits hos mig, så länge jag kan minnas har 

jag befunnit mig med djur i min omgivning, allt från undulater till hästar. Mitt intresse för 

djurassisterad terapi (DAT) uppkom när jag var runt fjorton år och stall ägarens dotter som är 

autistisk och har ett rörelsehinder fick rida på min ponny. Min ponny var en väldigt speciell 

individ som inte tyckte om alla, men denna lilla tjej hade inga som helst problem. De älskade 

varandra. Att se den lyckan som strålade om henne när hon red var otrolig, att kunna ge någon 

frihet och möjlighet att röra sig obehindrat är väldigt inspirerande och en obeskrivlig känsla. 

                                                           
1
 Getraco-utbildningsföretag. Tillgänglig:<www.geneborg.se/ag2_filosofi.htm>Läst; 2010-05-04 

http://www.geneborg.se/
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Emotionella aspekter i möten med andra är för mig i allra högsta grad viktiga. Dock är inte 

detta för alla självklart utan det glöms ofta bort. I denna uppsats kommer jag att beskriva och 

analysera vikten av emotionella och mjuka värden i kundmötet och hur du kan utveckla dessa 

med hjälp utav DAT (djurassisterad terapi).  

1.2 VAR BÖRJAR DET 

Tjänstesektorns betydelse ökar och allt fler av världens befolkning arbetar i just denna sektor. 

I slutet av 1980-talet så arbetade två tredjedelar av alla yrkesverksamma svenskar i 

servicesektorn.
2
 Därmed betyder detta att allt fler människor i sitt dagliga arbete möter 

människor, och allt fler företag får sin inkomst från en produktion utav tjänster. I och med 

detta så ökar kundbehandlingen och betydelsen utav god service.  

 

Redan från mitten av 1600-talet har det lanserats teorier om det postindustriella samhället av 

bland annat Daniel Bell, detta nya samhälle växte fram som ett resultat av en omvandling utav 

det industriella samhället. Under denna tid så ökade även betydelsen av transporter och 

offentlig service. Detta resulterade i att mer pengar spenderades på kläder, boende, 

lyxkonsumtion och liknande. I och med detta konstaterade Bell att en växande sektor var 

personlig service med restauranger, hotell, underhållning och dylikt.
3
  I dagens samhälle finns 

det vissa givna regler och normer som vi förväntas efterleva, dock är det svårt att förutse hur 

en människa agerar i olika situationer, vår förmåga att förutsäga interaktioner med andra ställs 

till sin spets i kundmötet.  Inom företagsekonomi kan vi se exempel på hur kunden upplever 

känslor i exempelvis servicemötet, inom psykologin finns det undersökningar om hur 

anställda inom sjukvården upplever och hanterar känslor i mötet med kunder. Både kunden 

och service givaren upplever ofta att en relation uppstår i mötet, denna relation tar oftast slut 

så fort kunden har lämnat platsen, i alla fall för den ena parten. Att bry sig om sin kund och 

förstå denne är viktigt för att tjänstemötet skall bli lyckat, kunden bör känna sig unik och inte 

som en i mängden. Arbete med känslor (emotional labour) kan leda till utmattning och 

utbrändhet då det är väldigt krävande inte bara psykiskt utan även fysiskt att uppfylla en 

annans förväntningar. Dock kan de emotionella aspekterna i tjänstemöten även leda till 

tillfredställelse, att ge någon annan det värde som uppkommer i ett lyckat tjänstemöte.  Det 

kan vara lätt att glömma bort de emotionella aspekterna i kundmötet, för alla är det inte heller 

så lätt att arbeta med detta. Människonära tjänster karaktäriseras av förtroende, tillit och 

                                                           
2
 Gustavsson. Bengt-Ove. (1998). Det goda tjänstearbetet . Högskolan i Karlstad. 

3 Abiala, Kristina. (2000). Säljande samspel. Almqvist & Wiksell International. Stockholm.  
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respekt vilket kan skapas genom god kommunikation som i sin tur baseras på 

tjänsteleverantörens och kundens erfarenheter, värderingar och förväntningar. 

Tjänsteleverantören är sitt eget redskap i människonära tjänster och denne måste kunna 

anpassa sin kommunikativa och emotionella förmåga till varje enskild kund och dess behov.
4
 

Många anställda i människonära tjänster använder sig ofta utav känsloarbete utan att tänka på 

det. Begreppet känsloarbete (emotional labour) myntades av Arlie Russel Hochschild och 

beskriver processen där företagets anställda återspeglar kundens känslor. Känslorna som 

uppkommer kanske inte alltid är identiska med de känslor som faktiskt upplevs, de anställda 

förväntas på grund av att de arbetar med människonära tjänster inneha passande emotionella 

kunskaper och beteende.
5
 

 

Djur kan användas för en utveckling av de emotionella och mjuka värdena i kundmötet. De 

har historiskt sett haft en central roll i människans utveckling, behandling av ohälsa, och djurs 

hälso- och terapifrämjande egenskaper har de senaste decennierna börjat uppmärksammas. 

Djur kan öka livskvalitet och välbefinnande samt bidra till att skapa hälsofrämjande miljöer 

för människor med sjukdom eller funktionshinder.  Det finns särskilt utbildade djur, 

exempelvis hästar och hundar som kan bidra till direkta terapiresultat med exempelvis sin 

kommunikativa förmåga och därmed ge motivation till fysisk aktivitet. Det finns idag både 

erfarenhetsmässig kunskap och vetenskapligt stöd för påståendet att djur kan ha 

hälsofrämjande effekter på människor också i olika vårdsituationer.
6
 Effekterna beskrivs 

delvis som direkta och delvis som indirekta. De direkta effekterna kan uppstå vid beröring, av 

relationen i sig och av den icke-verbala kommunikationen. Den indirekta effekten uppstår via 

djurens motiverande roll, via den hälsofrämjande livsstil som umgänget med ett djur för med 

sig samt via den sociala identitet som människan får i samspel med djuren.
7
 En 

uppmärksammad studie gjord 1980 utav Friedmann, Katcher, Lynch, & Thomas visade att 

sällskapsdjur, mer än att leva i ett äktenskap eller att vara socialt aktiv, markant ökar 

chanserna att överleva det första året efter en hjärtattack, efter detta har sambandet mellan 

sällskapsdjur och hälsa fått alltmer stöd.
8
  

                                                           
4
Persson, E, Jan & Westrup, Ulrika (2005) ” När människor arbetar med människor Lärdomar från sociala 

tjänsteverksamheter”. Corvellec, Hervé & Lindquist, Hans (red.) (2005) Servicemötet. Sid. 98-109. Malmö: Liber AB. 
5
 Austin, Elisabeth J., Dore, Timothy C.P., O`Donovan, Katharine M. (2007) Associations of personality and emotional 

intelligence with display rule perceptions and emotional labour. University of Edinburgh. Sid. 677-686. 
6
Hälso-och sjukvårdsnämnden. Tillgänglig;<http://www.sll.se/Handlingar/HSN/2010/(1)%2026%20jan/21%20HSN%200906-

0655.pdf > Läst; 2010-03-25. 
7
 Ridterapi Novalis.Tillgänglig ;< http://www.ridterapi-novalis.se/forskning.html>Läst; 2010-03-25. 

8
PublicHealthReport.Tillgänglig;<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1422527/pdf/pubhealthrep00128-

0003.pdf>Läst; 2010-03-26. 

http://www.sll.se/Handlingar/HSN/2010/(1)%2026%20jan/21%20HSN%200906-0655.pdf
http://www.sll.se/Handlingar/HSN/2010/(1)%2026%20jan/21%20HSN%200906-0655.pdf
http://www.ridterapi-novalis.se/forskning.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1422527/pdf/pubhealthrep00128-0003.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1422527/pdf/pubhealthrep00128-0003.pdf
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1.3 VAD ÄR PROBLEMET 

Tidigare forskning inom tjänstesektorn har presenterat olika krav på den anställde och dess 

uppträdande i själva kundmötet, de egenskaper som ofta söks är exempelvis mjuka drag 

såsom öppenhet, vänlighet och en önskan att uppfylla kundens krav, men även en förmåga att 

kunna övertala kunderna.
9
 Kundmötet är av stor relevans för alla företags framgång, 

framförallt på personalintensiva företag
10

. Därför är det av största vikt att personalen innehar 

dessa mjuka värderingar och kunskaper. Krav som ställs på anställda varierar men det blir allt 

viktigare med social kompetens och emotionell intelligens. För att kundmötet skall upplevas 

som positivt krävs ett samspel som är situationsanpassat, så att önskemål och förväntningar 

kan levas upp till. Hur de anställda uppträder och agerar är därmed centralt då dennes 

uppträdande påverkar kundens upplevelse.  

 

Djur kan användas för att få bort det kravfyllda fokus som fyller vår vardag, vi överför 

information, tankar och känslor till djuret vilket sedan blir en reflektion av hur vi känner, man 

kan se det som en spegel av vårt eget mående. Detta kan ge en grund till vår självkännedom. 

Det diskuteras att DAT effektivt kan komplettera redan etablerade behandlingsformer, samt 

att en bredare acceptans av djurassisterade behandlingsmetoder tycks närmas, detta genom en 

ökad öppenhet och kunskap. Djur kan öka livskvalitet och välbefinnande och bidrar på detta 

vis till att skapa hälsofrämjande miljöer för oss människor. Viktigt är beröring och relationen i 

sig även den så kallade icke verbala konversationen, det blir en kravlös relation.  Att kunna 

sitta tyst och ändå förstå vad den andre vill ha. En effekt som uppstår i djurets motiverande 

roll är en hälsosam livsstil och den sociala identitet som människan får tillsammans med 

djuren. Även då DAT idag finns på många håll i Sverige så saknas ett systematiskt arbete och 

policys för hur djur och människor kan samverka för att kunna stimulera bland annat läkande 

processer inom vården och omsorgen. Det finns en del kommuner som har tagit fram riktlinjer 

för djur i till exempel äldrevården men det är oftast egna initiativ från personalen.  Därför 

saknas det idag rutiner och långsiktighet, verksamheten blir inte heller utvärderad och 

förutsättningar för vidare utveckling saknas. Inom antrozoologin (forskning kring djurs 

betydelse för människan) har forskningen först och främst bestått av anekdotisk information 

samt fallstudier, därför har också forskningen om djurs betydelse för människan betraktats 

som oseriös. Antrozoologin har nyligen även etablerats som akademisk forskningsdisciplin i 

Sverige.  Det finns relativt många studier för hälsonyttan i kontakt med sällskapsdjur men inte 

                                                           
9
 Abiala, Kristina. (2000)Säljande samspel. Almqvist & Wiksell International, Stockholm. 

10
 Echeverri, P. & Edvardsson, B. (2002) Marknadsföring i tjänsteekonomin, Studentlitteratur, Lund. 
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många med hög evidens. Detta kan bero på att området är relativt nytt, men har också att göra 

med komplicerade, fler faktoriella situationer som gör det svårt att utföra försök med 

kontrollgrupper. I de forskningsöversikter som finns (Sempik m.fl. 2005, Health Council of 

Netherlands 2004, van den Berg 2005, Norling 2002) så rekommenderas det för de flesta fall 

och på grund utav olika faktorer att fler studier bör göras. De studier som gjorts ger dock 

belägg för att fler studier är relevanta att utföra.  I Norlings rapport (2002) om Djur i vården 

understryker han att vi har att göra med kedjor av effekter och orsaker. Det är exempelvis 

vanligt att hunden gör att vi går ut och går mer i naturen och därmed aktiveras vi mer fysiskt, 

träffar folk och det sociala nätverket utvidgas.  

1.4 FORSKNING OCH UTVECKLING UTAV DAT 

Idag finns det ingen systematisk kartläggning för omfattningen av djur som används inom 

vård och omsorg. Dock har arbete tillsammans med djur blivit mycket omskrivet i media, 

vilket ger ett intryck av att användningen ökar, vanligast är det på äldreboenden. Våren 2008 

gjorde SLU en enkätundersökning för att kartlägga var i Sverige det arbetas med rid terapi 

eller på annat sätt använder sig utav hästar i vården.
11

 Föreningen Hälsan Natur fick i början 

av 2008 ekonomiskt stöd av Allmänna Arvsfonden för att utföra ett treårigt projekt som syftar 

till att systematiskt introducera hunden i vården. Projektet kallas Hund i vården - ny metod i 

vård och omsorg, projektet bedrivs utav Uppsala kommun tillsammans med, 

demensförbundet, hjärnkraft och stroke förbundet. Just detta projekt handlar om personer med 

demens samt personer i rehabilitering efter stroke eller förvärvad hjärnskada.
12

 Forskaren 

Ingemar Norling skriver i sin skrift Djur i vården ett flertal rapporter om effekterna av att 

använda djur i vården. Det finns många exempel på studier av djur i vården som utgörs av 

anföranden på den konferens som vartannat år anordnas utav International Association o 

Human-Animal Interaction Organisation.
13

 

1.5 MITT BIDRAG TILL SERVICE MANAGEMENT FORSKNINGEN 

För att stärka Service Management som område vill jag belysa dess vikt i skapandet av 

emotionella aspekter i kundmötet. Service och känslor är ett subjektivt ämne, men samtidigt 

                                                           
11

Vårdalinstitutet. 
Tillgänglig:<http://www.vardalinstitutet.net/documentarchive/1168/1575/3439/4256/4415/7551.pdf?objectId=11624>Läst
; 2010-04-03. 
12

Vårdalinstitutet. 
Tillgänglig:<http://www.vardalinstitutet.net/documentarchive/1168/1575/3439/4256/4415/7551.pdf?objectId=11624>Läst
; 2010-04-03. 
13

 International Association of Human-Animal Interaction Organization. Tillgänglig :< http://www.iahaio.org/ >Läst; 2010-
04-04. 

http://www.vardalinstitutet.net/documentarchive/1168/1575/3439/4256/4415/7551.pdf?objectId=11624
http://www.vardalinstitutet.net/documentarchive/1168/1575/3439/4256/4415/7551.pdf?objectId=11624
http://www.iahaio.org/
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centralt i kundens värld. På många håll i Sverige så saknas idag ett systematiskt arbete och 

regler för hur djur och människor kan samverka för att kunna stimulera läkande processer 

inom vården och omsorgen samt djurens betydelse för människans välbefinnande. Det finns 

som nämnts tidigare en del kommuner som tagit fram riktlinjer för djur i exempelvis 

äldrevården, oftast är detta dock egna initiativ från personalen. Därför saknas det idag rutiner 

och långsiktighet, verksamheten blir inte heller utvärderad och förutsättningar för 

vidareutveckling saknas. Jag vill genom denna uppsats beskriva och analysera vilken roll de 

emotionella aspekterna har i kundmötet samt hur djur kan tillföra oss detta. 

1.6 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING  

Syftet är att beskriva och analysera vikten av emotionell intelligens och de mjuka värdena i 

kundmötet och hur detta kan utvecklas med hjälp utav DAT (djurassisterad terapi).  

Detta diskuterar jag genom följande frågeställning: 

Hur påverkar emotionell intelligens kundmötet? 

Vilken roll har emotionell intelligens och de mjuka värdena i kundmötet? 

Hur kan vi tillsammans med djur (DAT) utveckla emotionell intelligens och utnyttja detta i 

mötet med kunden? 

Olika begrepp/teorier som jag anser vara relevanta är emotionell intelligens, värdeskapande, 

serviceprocess, kundmöten, DAT, HAT (hästassisterad terapi) och värdestjärnan. Dessa 

kommer att analyseras tillsammans med mitt insamlade empiriska material. 
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1.7 DISPOSITION:  

 

MITT INTRESSE   

I den inledande delen och första kapitlet presenterades den problematik som ligger till grund 

för uppsatsen, jag visar på varför detta problem är angeläget att undersöka, tidigare forskning 

och mitt bidrag till Service Management presenteras även här. Det intresse som jag har 

presenterades samt mitt syfte med uppsatsen och den frågeställning som jag använt för att 

besvara uppsatsens syfte. 

                                                 MITT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  

I kapitel två presenterar jag hur jag valt att gå tillväga för att besvara min frågeställning, 

medvetna val och avgränsningar som gjorts. Här presenteras bland annat det 

forskningsområde som utgångspunkten tagits i samt hur jag arbetat för att samla in relevant 

och intressant empiri. 

                         VIKTEN AV EMOTIONELLA ASPEKTER I KUNDMÖTET/KÄNSLANS INTELLIGENS I 

KUNDMÖTET 

I kapitel tre och fyra så kopplar jag ihop valda teorier med den insamlade empirin för att 

analysera och besvara uppsatsens syfte samt frågeställning. Avsnittet kommer att vara 

uppdelat i två olika kapitel där det första går in på kundmötet, kundens behov samt olika 

servicekomponenter, i det andra kapitlet kommer jag in mer djupgående på emotionell 

intelligens samt vikten av en empatisk förmåga i kundmöten. Avsnitten är uppbyggda runt 

rösterna från fältet och förklarade med hjälp av teorierna.  

MJUKA VÄRDENS BETYDELSE 

I kapitel fem så formuleras de slutsatser som har dragits genom uppsatsen. 

REFLEKTIONER 

Här diskuteras uppsatsens innehåll utifrån ett större perspektiv med egna tankar och 

funderingar.  

EN ÅTERBLICK OCH VIDARE FORSKNING                      

 I den sista delen så kommer jag att reflektera över mitt arbete samt presentera förslag till 

vidare forskning. 
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2. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Följande kapitel kommer att inledas med mina medvetna val och avgränsningar samt en 

beskrivning av mitt valda studieobjekt, som är emotionell intelligens, vikten av mjuka värden i 

kundmötet och hur denna kan utvecklas med hjälp utav DAT (djur assisterad terapi). Jag 

kommer att förklara hur jag planerat och genomfört mina intervjuer samt deltagande 

observation för att samla in relevant empiri för att kunna uppfylla uppsatsens syfte. Därefter 

kommer jag att ge en bild av hur det empiriska materialet har bearbetats för att slutligen 

användas för att fylla uppsatsens syfte. 

2.1 ÖVERGRIPANDE VAL OCH AVGRÄNSNINGAR 

När en undersökning skall utföras är det viktigt att veta vilken metod som krävs för just detta 

syfte. Målet med denna uppsats är att analysera djurens betydelse för människan och hur du 

kan utveckla din emotionella intelligens i kundmötet. Därmed anser jag att observationer samt 

kvalitativa intervjuer är relevant för min studie då dessa kan ge mer beskrivande svar än en 

enkätundersökning och därmed fördjupa min förståelse i ämnet. Genom mina val av teorier 

och intervjupersoner lyckas jag skapa en bred teoretisk och empirisk grund att stå på. Detta är 

några av de faktorer som skapar trovärdighet enligt Evert Gummesson.
14

  

 

De avgränsningar som gjorts är att jag mestadels fokuserar på DAT i form av rehabilitering, 

med nytta för de mjuka värdena i kundmötet samt att jag analyserar terapiformen ur ett 

Service Management perspektiv. Därav används teorier tagna ur Service Management 

sammanhang. Observationer och studier kommer främst, men inte endast, att ske inom 

hästassisterad terapi. Detta för att jag själv har ett stort intresse för hästar samt att jag anser att 

terapin är väldigt tydlig inom detta område, men även för att jag har begränsat med tid på mig 

och anser det viktigare att studera denna form djupare. Tidsaspekten är något som 

Gummesson menar är en stor utmaning i metodprocessen
15

. Genom att fokusera på en smal 

del får jag ut mer än om jag bara skrapat på ytan. En geografisk avgränsning som gjorts under 

min empiriinsamling är att jag utfört mina intervjuer och min observation i nordvästra Skåne 

förutom ett undantag för en intervju som utförts i södra Skåne. Djur på svenska 

vårdinstitutioner förekommer inom exempelvis socialpsykiatri, äldreomsorg och på 

                                                           
14

 Gummesson, Evert. (2000). Qualitative Methods in Management Research. Second edition. London. 
15

 Gummesson, Evert. (2000). Qualitative Methods in Management Research. Second edition. London. 
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behandlingshem, men den här studien avgränsas till DAT som värdeskapande process i 

utvecklingen av emotionell intelligens och studien utförs inte på någon viss enhet. 

2.2 VAL AV RESPONDENTER OCH INSAMLING UTAV EMPIRI 

Jag har valt att närma mig mitt forskningsområde genom att genomföra kvalitativa intervjuer 

samt en observation för att få grepp om mitt område. Jag har valt att intervjua personer som 

arbetar med djur på olika sätt samt två kunder som använder ridning som rehabilitering, detta 

för att även få deras syn på arbetssättet. Valet att intervjua personer med olika arbetsuppgifter 

har gett mig en mångfacetterad bild. Totalt har sex intervjuer ägt rum, fyra stycken med 

personer som på olika sätt arbetar med DAT/HAT samt de två ovannämnda kunderna. Genom 

att intervjua personer med olika roller och erfarenheter så anser jag att en bred bild av 

terapiformen samt den problematik jag valt att undersöka har getts.  Jag är medveten om att 

sammanlagt sex intervjuer kan ge förståelse för var respondents situation men det kan också 

ge en begränsad insyn och en svårighet att generalisera. Antalet intervjuer som utförts är 

begränsade på grund av tidsramen. För att kunna genomföra mina intervjuer och min 

observation så läste jag in mig på området samt sökte efter relevanta teorier.  

 2.3 STRUKTURERADE/OSTRUKTURERADE INTERVJUER 

Enligt Steinar Kvale ger den kvalitativa intervjun en möjlighet att fånga olika erfarenheter och 

innebörder från en persons vardagsliv. Vidare skriver han att den kvalitativa forskningsintervjun 

är en metod som används när vi vill förstå ett fenomen ur den intervjuades perspektiv.16 

 

Jag kommer att utföra en kvalitativ insamling utav empiri via intervjuer, detta grundar sig dels i 

mitt intresse av att fånga djupet i respondentens tankar.17 Kvale skriver att det kan vara lämpligt 

att använda sig utav intervjuer särskilt när en studie med beskrivning utav människors 

upplevelser i vardagen utförs och där personens i fråga egna uppfattning är av vikt. Samtal är 

en grundläggande form för mänskligt samspel och genom dessa samtal lär vi känna 

människor, deras erfarenheter och känslor
18

. Detta ger mig en självklar anledning att arbeta 

med intervjuer under min uppsats. Intervjuerna kommer att analyseras på ett kvalitativt sätt, 

eftersom mitt mål är att förstå hur den intervjuade känner, jag har en ambition att se på saken 

ur deras perspektiv. Vad gäller validitet så känns det för mig oerhört viktigt att ställa frågor så att 

jag får svar på det jag vill studera och inte andra saker. Vid kvalitativa intervjuer är det vad 

                                                           
16

 Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. 
17

 Widerberg, Karin. (2006). Kvalitativ forskning i praktiken. 
18

 Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. 
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respondenten menar med eller hur vi uppfattar vissa ord, företeelser eller liknande som är det 

centrala. Därför är det är viktigt att ställa följdfrågor och förvissa sig om att du förstår vad 

respondenten menar med det hon/han säger.19 

 

Intervjuerna kommer att följa en i förhand fastställd intervjuguide
20

, de kommer att vara av 

semistrukturerad karaktär, vilket innebär att det finns utrymme till fördjupade svar och frihet 

att ta avsteg ifrån intervjuguiden.
21

  Intervjuguiden har utformats med hjälp utav de teman och 

teorier som jag valt att använda mig av för att kunna besvara mitt syfte och min 

frågeställning.
17 

För att kunna introducera ämnet för mina respondenter så började jag 

intervjuerna med inledande frågor, som sedan smalnas av till mer specifika kring mitt 

ämnesval. När jag formulerade mina frågor så hade jag i åtanke att mina respondenter 

förmodligen inte var insatta i teorin och därför har jag valt att använda mig av ett ledigt språk 

i min formulering. Detta är viktigt för att undvika missuppfattningar och för att försäkra sig 

om att inte samla in oanvändbar data
22

.  För att kunna ge mina respondenter möjlighet att ge 

utvecklande svar så ställde jag följdfrågor vilket var möjligt eftersom mina intervjuguider var 

av semistrukturerad karaktär. Med viss skillnad från en helt strukturerad intervju tillåter denna 

form av intervju respondenten att förtydliga, utveckla och fördjupa de svar som ges. Därmed finns 

det en möjlighet att driva fram intervjun som en dialog. En positiv aspekt med denna form är att 

de intervjuades svar blir mer personliga än om en fullkomligt strukturerad intervju hålls.
 

 

Under intervjuerna har jag att kunnat uppmärksamma den relation som uppstått mellan mig och 

den intervjuade. Detta var dock inte möjligt i alla intervjuer då en del kommer att utförts via email 

och över telefon. Däremot finns det många fördelar med exempelvis telefonintervjuer, de är oftast 

lättare att hantera och kontrollera.  En annan fördel är också att vid telefon intervjuer så påverkas 

inte respondenten av olika faktorer och uttryck hos respondenten som de kan gör vid direkta 

intervjuer. Respondenten kan inte heller uppfatta intervjuarens personliga egenskaper, vilket kan 

vara bra i den bemärkelsen att respondentens svar inte heller kan påverkas av dessa faktorer. 

Svagheterna med telefonintervju, är till exempel att det inte går att se personen som du intervjuar 

och därmed går det inte heller att reagera på respondentens ansiktsuttryck och kroppsspråk.23 

Något som bör tas i beaktning är på vilket sätt människor skriver mail, det kan bli spontant och 

med mindre eftertänksamhet, dock kan motsatta effekter också uppstå. Då mina frågor i vissa fall 

                                                           
19

 Trost, J. (1997). Kvalitativa intervjuer. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur. 
20

 Se bilagor. 
21

 Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. 
22

 Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. 
23

 Bryman, Alan. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. 
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kommer att vara djupgående, måste jag vara förberedd så deras åsikter förmedlas på rätt sätt till 

mig. Jag anser att genom mitt sätt att intervjua har jag en större chans att få den intervjuades 

perspektiv på saker och ting, för att lättare kunna analysera svaren med hjälp av min teoretiska 

utgångspunkt. Jag själv är ett viktigt redskap i denna process eftersom arbetet från min sida 

handlar om att förmedla respondenternas svar till den empiriska delen utav min uppsats. 24
 

 

Respondenterna i uppsatsen kommer från olika bakgrund och arbetar inom olika områden. 

Alla respondenter har tidigare haft kontakt med djur och en del av dem har en mer utpräglad 

vana. Jag kommer totalt sett att träffa fyra respondenter personligen, en respondent har jag 

endast haft mail kontakt med och en respondent har jag talat med via telefon. Respondenterna 

är i olika åldrar. Jag har valt att på grund utav etiska aspekter inte nämna mina respondenter 

vid namn. Ett annat val som gjorts är att jag valt att lägga upp min text på det sätt att det inte 

heller går att urskilja vem som sagt vad. Jag kommer att angripa forskningen ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv, vilket innebär att jag ser förstående på samspelet mellan 

individer och att resultatet inte redan finns och är färdigt och bara väntar på att jag ska finna 

det.
25

  

Min ontologiska förståelse av människan innebär att jag ser människan som att denne är en 

unik varelse men samtidigt precis som alla andra väsen som finns. Förståelsen anser jag vara 

en grund för att jag ska kunna utföra studier om hur djur kan användas som verktyg för att 

hjälpa människan.
26

 Som tidigare nämnts är jag själv ett viktigt redskap i denna process för att 

samla in empiriskt material till uppsatsen eftersom mina tolkningar kommer att påverkas utav 

min subjektiva bild av verkligheten.
27

  De observationerna som utförs kommer till exempel att 

påverkas av att jag har en förförståelse av djur och hur dessa kan påverka oss, detta har hjälpt 

mig under processen och arbetets gång. 

2.4 DELTAGANDE OBSERVATIONER 

 Jag kommer att utföra en deltagande observation. Detta kommer att ske på Helsingborgs 

Fältrittklubb. Jag kommer att ha en öppen roll i en sluten miljö. Alla som deltar vid 

lektionstillfället kommer att veta varför jag är där men eftersom jag fått tillträde innebär detta 

att det är en sluten miljö.
28

  Inför min observation så har jag skapat jag ett 

                                                           
24

 Trost, Jan. (1997). Kvalitativa intervjuer. 
25

 Bryman, Alan. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. 
26

 Widerberg, Karin. (2006). Kvalitativ forskning i praktiken. 
27

 Bryman, Alan. (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. 
28

 Bryman, Alan. (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. 
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observationsschema
29

 där jag skriver upp de punkter som jag bör tänka på vid 

observationerna. Observationsschemats punkter har fastställts så att jag skall kunna observera 

det som är av vikt för mig vid min analys och vara till hjälp för att besvara uppsatsens syfte. 

Schemat kommer att vara till hjälp för att påminna mig om att använda alla mina sinnen vid 

observationen.
30

  

 

Vid min observation så kommer jag att ha en roll som ”observatör/deltagare” vilket innebär 

att jag inte aktivt deltar i övningarna utan främst fokuserar på att observera de moment som de 

utför.
31

 Under observationen kommer min roll att varieras, i vissa situationer kan jag behöva 

inta en mer passiv roll för att inte påverka elevernas egna åsikter och känslor. En passiv roll är 

viktigast då eleverna får instruktioner från instruktören, viktigt är att jag observerar hur de 

reagerar på och följer de instruktioner som de får.
32

 Jag kommer under min observation ha 

med mig ett block så jag kan skriva ner intryck och tankar. Jag kommer dock inte konstant ha 

mitt block i handen då jag inte ständigt vill att eleverna ska bli påminda av att jag är där för att 

observera dem.
33

 

2.5 LITTERATUR INSAMLING 

I mitt val utav litteratur har jag utgått från begreppet kundmöten samt teorier om emotionell 

intelligens. Utifrån denna litteratur har jag sedan valt att söka jämförbara teorier kring 

emotioner, empati och vikten utav en relation till kunden. För att kunna beskriva och 

analysera kundmötet och emotionell intelligens med hjälp utav min empiri har jag studerat 

litteratur kring känslor och vikten av emotioner. I ett kundmöte är den empatiska förmågan 

viktig för att förmedla den önskade tjänsten på bästa sätt. Därmed anser jag att det inte enbart 

räcker att studera tjänstemötet i sig utan att det läggs vikt vid av hur tjänsten förmedlas och 

förståelsen för vad du tillför kunden.  

2.6 VÄGEN TILL ANALYSEN 

Analysprocessen består utav olika steg som påbörjas redan i urvalsprocessen utav det 

insamlade materialet. Med hjälp utav mina teorier så har jag kunnat urskilja olika teman 

såsom kundmötet, kundens medverkan, kundens behov, vad känslor verkligen är för att sedan 

                                                           
29

 Se bilaga 4. 
30

 Se bilaga 4.  
31

 Bryman, Alan. (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. 
32

 Widerberg, Karin. (2006) Kvalitativ forskning i praktiken. 
33

 Bryman, Alan. (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. 
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kunna gå djupare in på spegeleffekter och vikten av empatisk förmåga. För att kunna utföra 

min analys på bästa sätt så har jag analyserat var del separat detta för att tydliggöra mina 

slutsatser. Illustrationer och citat från mina intervjuer och min observation kommer 

genomgående att finnas i analys avsnitten. 

2.7 REFLEKTION UTAV DET EMPIRISKA MATERIALET OCH 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Min egna förförståelse kring DAT/HAT kan ha påverkat mitt val av respondenter. Valet av 

respondenter har gjorts utifrån mina egna åsikter om vad som jag anser skulle ge mig bästa 

möjliga material för min studie. Med det som utgångspunkt tror jag att jag får ihop tillräckligt 

med material för att kunna besvara min frågeställning: 

Hur påverkar emotionell intelligens kundmötet? 

Vilken roll har emotionell intelligens och de mjuka värdena i kundmötet? 

Hur kan vi tillsammans med djur (DAT) utveckla emotionell intelligens och utnyttja detta i 

mötet med kunden? 

Jag tror att fler observationer hade hjälpt mig i min studie, men här var det tiden som styrde. 

Jag hann helt enkelt inte utföra observationer på fler ställen, ändå anser jag att jag fått in 

tillräckligt med data för att utföra min undersökning.  

Jag valde att inte ge respondenterna information om frågor som skulle ställas innan 

intervjuerna ägde rum. Detta för att de inte skulle vara för förberedda och ha inövade svar 

eller ha diskuterat det med andra före intervjun. Dock så hade jag en intervju via email, här 

kan jag se skillnaden på svaren när respondenten haft mer tid att tänka och reflektera vid mail-

intervjun. Vid genomförandet av observationen så gjorde jag fullständiga fältanteckningar i 

ett dokument på min dator. Detta för att jag inte ville förlora relevant information som jag 

observerat under dagen.
34

 Samtliga intervjuer som utförts, via telefon eller personligen, har 

spelats in, och därefter transkriberats. De starkaste och mest informativa svar som ges av mina 

respondenter kommer jag att använda som citat, övriga svar kommer återberättas med egna 

ord. När jag berättar om mina observationer så har jag valt att kalla patienter och elever för 

kunder, och när jag återger den intervjuades svar så benämner jag dem som respondent. Detta 

gör jag för att ge en så tydlig bild som möjligt för läsaren. 
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De överväganden som gjorts under arbetets gång av mitt tillvägagångssätt har varit bland 

annat kring antal intervjuer, val av respondenter, antalet observationer som utförts och hur jag 

då på bästa sätt analyserar detta. Något jag lärt mig under tiden är att först och främst ta fram 

relevanta teorier för min undersökning och efter detta samla in empiri. Sedan är det också av 

vikt att ha god tid för bearbetning utav den insamlade empirin då detta är mycket tidskrävande 

och betydande för att kunna dra relevanta slutsatser. 
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3. VIKTEN AV DET EMOTIONELLA I KUNDMÖTEN 

Nedan kommer de teorier som jag anser relevanta för min studie att presenteras för att sedan 

efter var teoridel att analyseras tillsammans med den insamlade empirin. Jag börjar med att 

presentera teorier kring mötet och analysera detta för att sedan i kapitel fyra gå vidare in på 

emotionella och sociala aspekter. Var teori analyseras tillsammans med den insamlande 

empirin direkt efter att det presenterats. 

3.1 MÖTET 

Servicemötet handlar i stort sätt om hur två personer möts, ibland handlar det om flera kunder 

men oftast står de då i kö. Författaren Kristina Abiala menar att mötet handlar om tre olika 

parter, servicearbetaren, kunden och organisationen
35

. En viktig skillnad mellan varu- och 

tjänsteproduktion är den anställdes relation till kunden. När det talas om tjänster talas det ofta 

om ett tjänstemöte, socialinteraktion och om hur detta påverkar den anställde i deras 

upplevelse av mötet med kunden.
36

 

 
37

 

 

 

Ett tjänstemöte präglas utav en gemensam förståelse, vem som gör vad och hur man skall 

uppträda. Alla parter har i mötet olika mål som de vill ha uppfyllda trots att dessa inte alltid är 

möjliga att förena med varandra. Organisatoriska ramar styr, men samtidigt så finns de 

mänskliga relationerna med i bilden. Dessa relationer är en förutsättning för interaktionen, 

liksom de flesta relationer kan även denna vara problematisk. Företaget ställer krav på hur 

personalen skall uppträda i tjänstemötet, samtidigt är de anställda en förutsättning för 

företagets/organisationens existens. På en tjänsteproducerande arbetsplats så är personalens 
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kompetens företagets viktigaste resurs.
38

 Det är personalen som möter kunden och ger denne 

den upplevelsen som företaget önskar ge. 

3.1.1 MÖTET MED KUNDEN 

Som nämnts ovan i teoriavsnittet så handlar servicemötet om hur två personer möts och hur 

detta möte sker. Detta möte sker oftast mellan tre olika parter, servicearbetaren, kunden och 

själva serviceorganisationen
39

. Under min observation så var det instruktören, kunden och 

djuret som samspelade, en viktig aspekt i detta kundmöte är hur instruktörens relation till 

kunden i fråga utvecklas. I ett möte handlar det inte bara om hur mötet sker utan även hur 

detta möte påverkar den anställde samt kunden.
40

 Nedan uttrycker sig en respondent om 

vikten utav relationer och utsatt resultat och mål:             

 

”Att uppnå utsatt resultat är jätteviktigt, men för att detta ska gå så krävs en bra relation.” 

 

                                                         Djuret 

                       Instruktören    
41

  Kunden  

 

Den gemensamma förståelse som skall finnas mellan kund och anställd är inte alltid självklar. 

Djur har en förmåga att visa oss människor utan att tala om vad de vill att vi ska göra. Genom 

att träna tillsammans med djur menar mina respondenter att en ökad förståelse för våra 

medmänniskor kan utvecklas, dock krävs det en öppenhet för det. I mötet så har alla parter 

olika mål, dessa mål är inte alltid möjliga att uppnå, men en kompromiss kan alltid nås om 

viljan finns. Djur ger oss en ökad insyn i varandras känsloliv vilket kan hjälpa oss att 

återspegla varandras känslor.  
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Precis som det skrivs i teorin så är det organisatoriska ramar som styr, dock så finns de 

mänskliga relationerna som måste uppmärksammas. Det går inte att bara köra sitt ”race” utan 

att vara medveten om de mänskliga faktorerna i mötet med kunden. Mina respondenter har 

alla nämnt hur viktigt det är att vara medveten här och nu. Djur lever endast för denna sekund, 

inte imorgon och inte igår utan NU. Det är de mjuka värdena som är viktiga. Relationerna är 

avgörande för att interaktionen skall utmynnas på de vis som önskas. Företag kommer alltid 

att ställa krav på hur personalen skall uppträda i tjänstemöten, dock har det i mina intervjuer 

framkommit att fokus bör läggas på en individ nivå, alla är inte lika och agerar olika i olika 

situationer. En respondent talar mycket om hur viktigt det är med en plan för var individ. 

Detta påvisar hur olika vi är och det fungerar inte med en plan för alla kunder, alla kräver en 

individuell plan, därför är det viktigt att kunna ge kunden en känsla av förståelse. I 

tjänsteproducerandeföretag så är personalen den viktigaste resursen
42

. Kunden skall uppleva 

det som personalen önskar ge. 

3.2 KUNDENS MEDVERKAN OCH VÄRDESKAPANDE 

I en serviceprocess så handlar det bland annat om hur kunden medverkar för att tjänsten ska 

kunna nå sin fulla potential. Kunden är inte bara en åskådare, utan kundens närvarande skapar 

en social dynamik som gör alla medverkande parter medvetna om sina roller, vilket kan 

komma att bidra till att skapa genuin erfarenhet och en känsla av deltagande för kunden
43

. 

Service är en social process och det finns ett behov av individuell motivation och frihet.  

Kunden kan medverka i tjänstens alla olika faser. Kunden kan arbeta fysiskt eller 

intellektuellt, de kan också engageras känslomässigt. Kunden innehar resurser som kan 

användas produktivt, såsom tid, engagemang, känslor, kompetens och information.
44

 Att 

uppfatta kunden som medproducent i värdeprocessen leder vidare till den viktiga skillnaden 

mellan frigörelse och underlättande. Frigörelse handlar om att specialisera sig och fokusera 

på det man gör bra och sedan outsourca det andra, detta innebär att verksamheten förflyttas, 

från kundens värld till leverantörens. Underlättande innebär att ramen vidgas för vad kunden 

kan göra. På ett påtagligt sätt ändras det värde som kunden själv kan skapa.
45

 

Kunden och tjänsteleverantören samarbetar för att tillsammans producera värde. 

Samproduktion är något som sker i samverkan med kunden, tjänsten finns inte utan kunden 
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och skräddarsys utefter denne. För att mäta och tydliggöra värdeprocessen så kan man 

använda sig utav en värdestjärna för att tydligt visa hur kunden aktivt medverkar i 

konsumtionen. Värdestjärnan tar hänsyn till många aspekter, den tar till exempel hänsyn till 

hur olika aktörer bidrar till kundens/patientens värdeskapande process.
46

 

47
 

Grönroos tar upp begreppet värdeförintare som kan motverka det totalt upplevda kundvärdet. 

Detta kan uppkomma om företaget ser vissa element i kundrelationen som administrativa 

rutiner istället för att se dem som värdeskapande moment för kunden. Ett exempel på detta 

kan vara okunnig och otrevlig personal.
48

  

3.2.1 VIKTEN AV MEDVERKAN 

För att en serviceprocess skall kunna fungera på bästa sätt så krävs en medverkan från 

kundens sida. Kunden är alltså inte bara en åskådare utan dennes medverkan skapar en 

dynamik som kommer att göra alla parter medvetna om sina roller, detta ger kunden en 

genuin erfarenhet samt en känsla av deltagande
49

. Inom djurassisterad terapi är det mycket 

viktigt att kunden och djuret arbetar tillsammans. Kunden lär sig att tillsammans med djuret 

skapa värde, ett värde för båda parter.  Service är som nämnts tidigare en social process där 
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det finns behov av individuell motivation och frihet. Djur hjälper och motiverar oss, de är en 

drivkraft som drar oss framåt. En utav mina respondenter uttrycker sig: 

”Djur ger motivation att delta i aktivitet, finns stor lekfullhet. Djur är oförutsägbara och 

stimulerar till lekfullhet, de bygger självkänsla och accepterar oss så som vi är, de placerar 

oss inte i en hierarki, efter vår sociala status, eller om vi inte har samma förutsättningar som 

andra. Alla är lika värda, men så lever vi inte, men med djur så är alla lika värda.” 

Kunden medverkar i alla olika faser utav tjänsten och de engageras även känslomässigt. De 

egenskaper som kunden innehar bör användas i kundmötet såsom engagemang, känslor, 

kompetens och information
50

. Med hjälp utav djur kan vi tydligare få fram dessa egenskaper 

och använda dem. En utav mina respondenter berättade att varje gång hon ska på intervju eller 

i ett vanligt kundmöte, så frågar hon om hennes hundar kan vara med, detta för att de skapar 

ett lugn och en trygghet inte bara för henne utan även för den andra parten.  

I processen kundmötet så är det viktig att uppfatta kunden som en medproducent, i teorierna 

talas det då om frigörelse och underlättande. Som tidigare nämnts så handlar frigörelse om 

specialisering och fokusering på det som kunden eller du som leverantör är bra på. Att 

använda djur för att få fram det som vi är bra på är en väldigt tydlig process, även här kan 

djuret hjälpa dig att utveckla egenskaper som du inte trodde dig ha. Du outsourcar alltså dina 

mindre bra egenskaper till djuret. Som en av mina respondenter uttrycker sig: 

”Viktigt att jobba med mentalt starka hästar som kan förmedla lugnet till kunden, medan i 

inträningen så är det jag som förmedlar det till hästen. Hästens trygghet är ledaren och 

förmedla lugn till sin ryttare.” 

Hästen i detta fall ger dig som ryttare ett lugn, det kan även vara andra saker som balans, 

koordination osv. En utav mina andra respondenter talade om hur de tränade minnet med 

hjälp utav hundar, att komma ihåg vattenskålar, vilken hund som har vilken filt och olika 

hinderbanor. Den underlättande delen handlar i stort sett om hur du kan vidga ramen för din 

kund och hur detta på ett påtagligt sätt kan ändras till det värde som kunden själv skapar sig
51

.  

Genom detta perspektiv så är det djuret och kunden i fråga som tillsammans skapar ett värde. 

En av kunderna som jag intervjuat uttrycker sig såsom följande: 
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”Detta är höjdpunkten på min vecka, jag lever för denna stund. Det är inte bara 

sjukgymnastik med djur, detta är min bästa vän.” 

”Hästar är bra på att vara passiva. Detta skapar utrymme för att personer ska 

uppleva kravlöshet och acceptans. Å andra sidan ger hästar också gott om tillfällen 

att öva initiativkraft och mod.” 

 

Samproduktion är något som sker i samverkan med kunden, tjänsten finns inte utan kunden 

och skräddarsys utefter denne. Den tredje parten i detta möte blir tränaren, och utan denne så 

hade mötet aldrig kunnat äga rum. De specialtränar djuren så de anpassas efter var kund. Det 

är inte vilket djur som helst som kan användas till denna typ av träning. 

I teorierna skrivs det om hur det istället för att använda sig utav en värdekedja kan vara av 

relevans att använda en värdestjärna där du kan avläsa tydligare hur kunden medverkar genom 

hela processen. Värdestjärnan tar hänsyn till fler aspekter, den tar till exempel hänsyn till hur 

olika aktörer bidrar till kundens/patientens värdeskapande process.
52

 Nedan uttrycks det hur 

viktigt det är med samarbete för att kunna utföra vissa moment, i ett kundmöte är det viktigt 

att alla parter är medverkande och jobbar tillsammans.  

”Samarbete är när två individer arbetar mot ett gemensamt mål. Ett samarbete är 

medvetet. Två personer som skottar snö var och en på sitt håll, omedvetna om den 

andres arbete, samarbetar inte, även om de båda arbetar för en snöfri värld. För mig 

kan samarbete vara odemokratiskt, d.v.s. att det är en som bestämmer. Ett gott 

samarbete är när man tillsammans utför ett arbete som man inte kan klara på egen 

hand.” 

I citatet ovan berättar en respondent om hur viktigt det är med samarbete och att du 

tillsammans med någon producerar, även fast ni inte hela tiden är på samma plan.  

 

Det kommer alltid att finnas så kallade värdeförintare som Grönroos skriver om, dessa 

motverkar det totalt upplevda kundvärdet. Till exempel räcker det med att träffa en otrevlig 

person på väg till servicemötet så är dagen förstörd.
53

 Genom att träna tillsammans med djur 

och lära sig att vara här och nu så kan vi lära oss att bortse från detta och inte låta andra 

individer dra med oss ner, vi styr själva hur vårt möte med andra kommer att se ut.   
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3.3 DET ÄR KUNDEN SOM AVGÖR 

I kundmötet sker en kundanpassning som åstadkoms av företag genom olika tillvägagångssätt. 

Personliga möten tillsammans med kunden där relationer och sociala band mellan företag och 

kund skapas. Det är i detta personliga möte som förutsättningarna för kundanpassning avgörs, 

bland annat av de anställdas agerande och bemötande, den mänskliga interaktionen står alltså 

i fokus. Goff et al. menar att både företaget och dess kunder ställer krav på de anställda i en 

serviceorganisation. Kunden förväntar sig god service och ett trevligt bemötande, medan 

kraven från organisationen främst handlar om att den anställde skall anpassa sig efter den 

enskilde kundens behov och önskemål.
54

 Dock är mellanmänskliga relationer inte alltid den 

ultimata strategin, alla kunder vill inte ha denna relation och kan göra aktivt motstånd. 

Kvaliteten på tjänsten är tjänstens förmåga att tillfredställa mänskliga behov men behoven 

behöver inte alltid tillfredsställas på ett bestämt sätt eftersom kunden gör en personlig 

bedömning av vad detta betyder för denne
55

.  Lovelock & Wirtz tar upp begreppet värde som 

en synonym till kvalitet och vill därmed säga att begreppet är subjektivt.
56

 Det är alltså 

kundens förväntningar som ställs emot det verkliga värdet och skillnaden där emellan avgör 

om detta är positivt eller negativt. Om kundens förväntningar överträffas så får den ett positivt 

värde.
57

 En definition som Grönroos ger är:  

”Värde för kunden har uppkommit, då kunden upplever att någon process i hans liv fungerar 

bättre än förut eller bättre än med stöd av någon annan lösning än den använda”
58

. 

Zeithaml & Bitnér menar att kundnöjdhet är kundens utvärdering av en produkt eller tjänst.  

Om företag lyckas med att möta kundernas behov och förväntningar resulterar detta i nöjda 

kunder.
59

  När kundens förväntningar överträffas angående service så kan företaget också 

bibehålla lojala kunder
60

.  Företag måste arbeta för att kunna skapa kvalitet genom förmågan 

att producera, konstruera och leverera värdeskapande upplevelser till kunden
61

.  
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3.3.1 KUNDENS VAL  

Kundanpassning är något som varje företag strävar efter, personliga möten med kunden där 

relationer och sociala band knyts är en avgörande faktor där de mänskliga interaktionerna står 

i fokus. Precis som alla mina respondenter har uttryckt så krävs det en relation för att ett 

resultat skall uppnås. Den anställde måste därmed kunna anpassa sig efter varje enskild kund 

för att kunna fylla dennes behov och önskemål
62

. Vissa kunder vill inte ha denna relation, 

därför är det viktigt att du som servicearbetare kan läsa kunden. Detta förmedlas och visas 

genom det känslotillstånd som kunden befinner sig i, vilka energier som denne utstrålar. 

Eftersom djur endast samtalar genom kroppsspråk så är dessa en utmärkt källa till dessa 

egenskaper. En respondent uttrycker sig följande: 

”Vi förmedlar mycket genom känslor. Olika känslor påverkar mycket vilken sinnestämning du 

befinner dig i, vissa är mer mottagbara, detta beror på hur öppen du är som person.” 

Det är viktigt för någon som arbetar med människor att öppna sig och utveckla dessa 

egenskaper. Om du själv inte är mottaglig blir det väldigt svårt för andra att förmedla sitt 

budskap. Under min observation så studerade jag hur hästen bemötte sin ryttare, utan att 

döma, de fann sig i ryttarens sinnesstämning och anpassar sig till detta. De utför de övningar 

som kunden behöver idag, inte bara för att de måste, utan för att de vill och detta syns så 

tydligt på dem.  

Begreppet värde tas upp utav Lovelock & Wirtz som subjektivt, detta innebär att det är 

kundens förväntningar som ställs emot det verkliga värdet och därmed avgör om det är 

positivt eller negativt
63

. Det är alltså kundens om avgör, enligt mina respondenter påverkar 

alla olika sinnen vid mötet och värdet som uppkommer kan förändras på en sekund om 

någonting blir fel och inte rättas till i rätt ögonblick. 

Zeithaml & Bitnér menar att kundnöjdhet är kundens utvärdering av en produkt eller tjänst.  

Om företag lyckas med att möta kundernas behov och förväntningar resulterar detta i nöjda 

kunder.
64

   De respondenter som jag intervjuat menar på att utvärdering bör ske efter varje 

tillfälle, detta för att relation och resultat skall nås. En respondent uttryckte sig enligt citatet 

nedan: 
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”Utvärdering sker efter var lektion. Långsiktigt mål men olika delmål på vägen. En bokstav i 

taget. Paus, vila när du är stark igen så fortsätter vi. Inte ta slut på dem, de viktigaste är att 

de själva vill. Kommer längre om man själv vill.” 

Om kundens förväntningar överträffas angående service och upplevelse kan företaget också 

bibehålla lojala kunder
65

. I arbetet tillsammans med djur så är det viktigt att kundens 

förväntningar efterlevs och inte mer press sätts på kunden än vad denna kan klara av. Det är 

viktigt att förstå kundens budskap. I citatet nedan uttrycks det hur viktigt det är med 

personligt engagemang och intresse: 

”Finns intresset så är det mycket roligare, och ger dubbelt så mycket.” 

Företag måste därför arbeta med att skapa kvalitet genom sin förmåga att producera, 

konstruera och leverera värdeskapande upplevelser till kunden
66

.  

3.4 VIKTIGA KOMPONENTER I SERVICEPAKETET 

Service är en social process och management är ett tjänsteföretags förmåga att styra dessa 

sociala processer. Serviceorganisationer är oftast mer känsliga för managementkvaliteten än 

andra organisationer.  

Normalt sett så innehåller en serviceprocess fyra komponenter: 

 En specialiserad förmåga att leverera tjänster 

 Kopplingar och sociala relationer  

 Överföring och know-how 

 Management och organisation som serviceprodukt
67

 

Serviceföretag konkurrerar inte bara med andra företag utan även med de substitut till tjänsten 

som finns. Alltså gäller det att leverera ett större värde till kunden än om denne själv hade 

utfört aktiviteten.
68

 En av serviceföretags funktioner är att koppla samman kunder och andra 

resurser på nya sätt. Serviceföretag som i första hand levererar specialisering eller 

servicekapacitet innehar oftast någon form av relativ fördel. Denna fördel består oftast av en 

speciell kompetens så kallad know-how. Flera serviceföretag befinner sig idag i den 
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situationen att de måste övergå från att leverera tjänsten till att tillhandahålla en hel del know-

how i service paketet.
69

  

Tjänster är ofta mycket personalintensiva, därför är personalutveckling en strategisk 

angelägenhet för tjänsteföretag. De flesta tjänster är ett resultat av sociala handlingar som äger 

rum vid direktkontakt mellan kund och företag. I litteraturen beskrivs detta som sanningens 

ögonblick, vilket sker mellan serviceleverantören och kunden.
70

 Många tjänster är idag som 

Richard Norrman väljer att benämna det personlighetsintensiva, med detta menar han att den 

kvalitet som erbjuds kunden är ett resultat av det som människor presterar i en specifik 

situation. Norrman nämner också att effektiva serviceföretag ofta grundas på social 

innovation. Att skapa lämpliga roller och finna ett sätt att använda den mänskliga energin för 

att finna vägar som ger en möjlighet för människor att snabbt lära sig färdigheter, och 

entusiasmera den personliga utvecklingen för att kunna hålla spänningen vid liv. Detta är ett 

exempel på social innovation.
71

 

3.4.1 SERVICEKOMPONENTER 

Management är ett tjänsteföretags förmåga att styra sociala processer. Personlighetsintensiva 

företag och organisationer är ofta väldigt känsliga för kvaliteten som tjänsten innehar.  

Normalt sett så innehåller en serviceprocess de fyra ovan nämnda komponenterna.
72

 De fyra 

komponenterna är viktiga för att tjänstemötet skall upplevas som positivt för kunden men 

också för leverantören. Att känna att du ger kunden något är en viktig del i arbetet med 

människonära tjänster. Under min observation kunde jag se de olika komponenterna under ett 

verkligt servicemöte, just i detta möte anser jag dem vara tydliga då alla var väldigt öppna och 

villiga att lära av varandra, inte bara människorna utan även i detta fall hästarna. Ett stort 

problem för serviceföretag är att de inte bara konkurrerar med andra företag utan även med de 

substitut som finns. Det gäller alltså att förmedla ett större värde till kunden än vad denna 

själv kan skapa genom att utföra aktiviteten.
73

 I arbetet med djur så krävs det en kunnig 

förare, ledare som utbildat djuret och kan hjälpa kunden att träna. Det är inte samma sak som 

att ha en hund hemma utan en medvetenhet krävs. Så här säger en utav mina respondenter: 

                                                           
69

 Normann, R. (2001). Service Management – ledning och strategi i tjänsteprodktionen. Malmö: Liber. 
70

Normann, R. (2001). Service Management – ledning och strategi i tjänsteprodktionen. Malmö: Liber. 
71

Normann, R. (2001). Service Management – ledning och strategi i tjänsteprodktionen. Malmö: Liber. 
72

 Normann, R. (2001).  Service Management – ledning och strategi i tjänsteprodktionen. Malmö: Liber. 
73

 Normann, R. (2001).  Service Management – ledning och strategi i tjänsteprodktionen. Malmö: Liber. 



Malena Askelid  860716-4061 
STMX07  Magisteruppsats 

30 
 

”Kunnig förare krävs för att patienten ska kunna i samspel med djuret utveckla sin 

emotionella intelligens, det sker inte automatiskt i mötet med djur. Måste tränas fram ta vara 

på djurets förmåga, föraren måste få en bra utbildning i interaktion, kommunikation o 

möjligheten att ta med hunden.” 

Ett serviceföretags funktioner är att koppla samman kunderna med olika resurser på nya sätt. 

Företag som levererar någon form av specialiserad tjänst har oftast någon form utav relativ 

fördel. Detta kan vara en speciell kompetens som i teorierna kallas för know-how. Att vara 

samspelt med sin kund och använda sin emotionella intelligens är know-how eftersom det 

idag finns en avsaknad i hur du arbetar på detta sätt. Idag är det många serviceföretag som 

befinner sig i den situationen att de måste övergå från att levererar tjänsten till att 

tillhandahålla en hel del know-how i service paketet.
74

 Nedan berättar en respondent om vad 

denne anser om emotionell intelligens och värdet av detta: 

”Jag tror att det i stor utsträckning en förutsättning för positiva sociala kontakter. I 

kontakten med djur kan vi öva en levande känslomässighet, utan krav på att prestera.” 

 

Eftersom tjänster är mycket personalintensiva så är personalutveckling en strategisk fördel för 

tjänsteföretag då de flesta tjänster är en social process som sker direkt mellan företag och 

kund. I teorierna så beskrivs detta som sanningens ögonblick, vilket sker mellan 

serviceleverantören och kunden.
75

 Idag är många tjänster personlighetsintensiva, vilket menas 

med att kvaliteten och värdet på tjänsten är ett resultat av hur människor presterar i en viss 

situation. Djur visar oss ganska fort om något är på tok, eller om vi känner oss exempelvis 

stressade. Genom att träna på detta kan vi själva arbeta proaktivt och läsa av kunden och på 

detta vis erbjuda kunden det värde som denne förväntar sig. Att skapa lämpliga roller och 

finna ett sätt att använda den mänskliga energin för att finna vägar som ger möjlighet för 

människor att snabbt lära sig färdigheter och entusiasmera den personliga utvecklingen för att 

kunna hålla spänningen vid liv, är ett exempel på social innovation.
76

 Nedan berättar en 

respondent om de energier som vi sänder ut och hur djuret reagerar på dessa. 

”Som jag ser det så är det istället så att djuren reagerar på våra beteenden och 

känslor. En häst blir osäker om jag blir arg. I mina ögon blir den inte arg. Man får i 
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kontakten med djur ett kvitto på hur man beter sig, en ofta omedelbar respons. Genom 

att tolka djurets respons kan man lära sig om sig själv och sitt eget beteende.” 

3.5 KUNDENS BEHOV 

Det viktigaste är att kundens behov tillgodoses. Det finns vissa behov som är grundläggande 

och påtagliga medan andra är mer opåtagbara. För varje kund är dessa behov individuella. 

Behoven kan ses som gap mellan vad de upplever just nu och vad kunden anser att de bör 

uppleva. Förväntningarna på tjänsten är en viktig faktor när utvärdering av tjänsten görs. Var 

företags mål är att upplevelsen skall leva upp till kundens förväntningar. 
77

  Viktigt är att den 

som levererar tjänsten har samma uppfattning av förväntningen på tjänsten som kunden
78

. 

Förväntningar består av kundens behov och önskemål och är inte alltid de samma utan det 

förändras över tiden. Detta kan bero på förändringar som existerar på marknaden och på 

förändrade kundönskemål. Förväntningarna formas genom tidigare erfarenheter, information 

från bekanta eller genom reklam. Har du en tidigare negativ eller positiv upplevelse som 

påminner om tjänsten så förknippar man detta med känslor kring upplevelsen
79

.  

I litteraturen understryks vikten av skapandet utav goda relationer, kundens behov och 

önskemål får inte glömmas bort: 

 

”All the smiles in the world aren’t going to help you if your product isn’t what the customer 

wants” 
80

 

 

För en tjänsteleverantör är det därför viktigt att förstå kundernas behov och kunna identifiera 

vilka faktorer som är avgörande för en positiv serviceupplevelse, ett problem är att behoven 

förändras över tiden. Därmed leder detta till att det inte bara går att identifiera behoven en 

gång och sedan tro att man har full koll på kundens behov. Att kunna förstå kundens behov 

idag är av stor vikt, men det betyder inte att kunden har samma behov imorgon. En 

medvetenhet och uppföljning krävs för att effektivt hjälpa kunden.
81

 En modell utvecklad av 

Noriaki Kano och kallas för Kano modellen skiljer på tre olika typer av kundbehov; Bas 

behov, Uttalade behov och Omedvetna behov.
82
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Bas behov: kännetecknas som grundläggande, vilket gör att de sällan frågas om. De är 

självklara och inget som det reflekteras över. Genererar i sig inget värde men är en 

förutsättning så att missnöje inte skall uppkomma. 

Uttalade behov: är de vanligaste behoven, de representerar kundens förväntningar och det 

som kunden anser vara av vikt.  

Omedvetna behov: är de behov som kunden inte kan uttrycka, då denne själv förmodligen inte 

själv är medveten om dem. En identifiering av dessa behov kan skapa stora 

konkurrensfördelar och mycket nöjda kunder.
83

  Genom att uppfylla bas behoven kan det 

skapas nödvändig kvalitet, genom att endast uppfylla dessa kan du få likgiltiga kunder. 

Däremot genom att uppfylla de uttalade behoven så skapas det förväntad kvalitet som kan ge 

stor effekt, men kräver dock en hög grad av uppfyllelse för att kundens värde ska nå höga 

nivåer. Genom att uppfylla de uttalade behoven skapas attraktiv kvalitet vilket har mycket 

hög effekt och en uppfyllelse av dessa kan skapa mycket högt värde för kunden.
84

 För att 

kunna erbjuda en tjänst som motsvarar de omedvetna behoven och skapa positiva upplevelser 

så krävs det ingående kunskap om kundens vanor samt behov. Dock är kopplingen mellan 

behov och lösning inte alltid uppenbar för kunden själv, det är därför leverantörens jobb att 

definiera dessa. Det är därför nödvändigt för leverantören att befinna sig i närhet till sin kund 

så denne har möjlighet att observera kundens vanor och problem. Så snart det omedvetna 

behovet blivit klart för kunden blir det så småningom ett uttalat behov för att sedan utvecklas 

till ett bas behov.
85

 

.  

 

86 
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3.5.1 KUNDENS BEHOV, DET VIKTIGASTE 

Det är alltid viktigast att kundens behov tillgodoses och varje kunds behov är individuella. 

När en kund går in i ett möte så finns det alltid förväntningar om vad de vill ha, här emellan 

finns det ett gap till vad som verkligen upplevs just nu. Dessa förväntningar är oerhört viktiga 

när utvärderingen sedan görs. Varje företags mål är att upplevelsen skall leva upp till kundens 

förväntningar. 
87

 För att dessa förväntningar skall kunna efterlevas så krävs det att 

servicearbetaren har samma uppfattningar om dessa som kunden
88

. I samarbetet med djur 

måste du som människa visa djuret vad du vill och lära dig att vara tydlig med detta. Det kan 

tränas genom att tydligt använda kroppsspråk och lära sig att komma i kontakt med sina egna 

känslor. Förväntningar som vi har är inget bestående utan de förändras över tiden. Detta kan 

bero på de förändringar som sker på marknaden samt de tidigare erfarenheter som kunden har. 

Har kunden en tidigare negativ eller positiv upplevelse som påminner om tjänsten så 

förknippar denne det med känslor kring upplevelsen
89

. En utav mina respondenter uttrycker 

sig följande om hur du hjälper din kund att känna efter och vikten av individanpassning: 

”Våga fråga, gör en plan för var individ. Viktigt med lugn, harmoni, känsel, balans 

koordination, närhet och sen får man träningen på köpet.  Känn av situationer, hästar lever i 

nutid, människor lever inte i nuet. Men här o nu känn av läget. Känn av olika energier, vad 

utstrålas. Är de rädda? Man får nöja sig med lite i taget.” 

I teorierna understryks vikten av skapandet utav goda relationer, kundens behov och önskemål 

får inte glömmas bort. Detta är en viktig aspekt att tänka på som tjänsteleverantör, att förstå 

kundernas behov och kunna identifiera de avgörande faktorerna för en positiv 

serviceupplevelse. Ett problem som uppmärksammats är dock att kundernas behov förändras 

över tiden, det gäller då att vara lyhörd och att ha kunskap om att läsa din kund. Nedan 

uttrycker en respondent hur djur kan påverka vår kommunikativa förmåga och hur vi möter 

våra kunder och medarbetare: 

 

”Genom sin energi och sitt kroppsspråk kan man skapa en förväntan, med vilken man 

underbygger sin kommunikation. En tydlig och rak kommunikation kan knappast 

överskattas.” 
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Det går alltså inte att endast identifiera kundens behov en gång utan detta är något som 

behöver avläsas vid varje möte. Mina respondenter uttrycker hur viktigt det är att inför var 

möte och lektion gå igenom hur kunden känner idag, ibland får man backa två steg för att 

kunna ta ett framåt. Liknande med ”vanliga” kundmöten där kunden också kan ha en dålig 

dag, måste detta läsas av för att kunna erbjuda maximal service. Att kunna förstå kundens 

behov idag är av stor vikt, men det betyder inte att kunden har samma behov imorgon. En 

medvetenhet och uppföljning krävs för att effektivt hjälpa kunden.
90

  Kanomodellen som 

presenteras i teorierna ovan visar och beskriver olika behov som kunder har. Denna kan vara 

mycket användbar för serviceföretag för att få en starkare förståelse för sina kunders behov 

och förväntningar
91

.  

 

Eftersom bas behovet kännetecknas som grundläggande frågas det sällan om. De antas vara 

självklara och inget som det reflekteras över. Dock är detta något som varierar från kund till 

kund, det som jag önskar är kanske inte det du önskar. En respondent menade på att du måste 

våga fråga vad kunden önskar. De uttalade behoven är de behov som anses vara vanligast. De 

representerar kundens förväntningar och det som är av vikt för kunden. För att få fram de 

uttalade behoven krävs en öppenhet, från tjänsteleverantören men samtidigt från kunden, detta 

behöver inte uttalas med ord, men på något vis måste behoven framgå utifrån kundens 

kroppsspråk. Ett samarbete med djur fungerar inte om du inte är öppen och klart visar vad du 

vill ha. Gör du inte detta kommer du inte att kunna förmedla dina behov till djuret.  Det är lätt 

att fastna i ett beteende där du ger dubbla budskap. En kund uttrycker sig följande: 

 

”Det är svårt att inte ge dubbla budskap när jag inte har min egen balans, därför händer det 

att jag ber hästen gå framåt samtidigt som jag drar i tyglarna och indirekt ber den att 

stanna.” 

För att kunna lära sig att inte ge dubbla budskap handlar det mycket om att lära känna sig 

själv och sina egna behov och begränsningar, men också att kunna läsa av den andre partens 

signaler och svar på de hjälper (skänkel, hand, olika vikter och signaler) som ges. De 

omedvetna behoven är de behov som kunden inte kan uttrycka, då denne själv förmodligen 

inte är medveten om vad de innebär. Att som tjänsteleverantör kunna identifiera dessa kan 
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skapa stora konkurrensfördelar och mycket nöjda kunder.
92

 Dessa behov kan visa sig trots att 

du själv inte är medveten om dem, ofta visar du känslor som du själv inte är medveten om. I 

citatet nedan uttrycks det hur djuret utan att egentligen medverka ger dig uttryck för dina 

behov, utan att du egentligen möter dem, detta är något som du bär med dig. 

 

”Djur stimulerar människor inte bara i samband med att man fysiskt möter dem.” 

 

Med citatet ovan säger respondenten att djuren påverkar dig trots de inte är närvarande, 

genom att lära av djuren och ta med sig detta till det vardagliga livet kan du komma långt. Det 

kan handla om olika saker. Om du demonstrerar med någon som är funktionshindrad så kan 

denne förbättra sin balans och sin koordination och på detta vis lättare röra sig i samhället. 

Om en tjänsteverksamhet lyckas uppfylla kundens omedvetna behov så skapas ett mycket 

högt värde för kunden
93

, där djuren närvarar är chansen för detta större då de tydligare visar 

våra känslor och tillstånd än vad vi själva gör. En annan lärdom som vi kan få utav djur är att 

vi inte behöver skrika ut våra åsikter utan de visas ändå, om mottagaren är öppen för att läsa 

dem vill säga. Respondenterna uttrycker att det viktiga är att man i kommunikationen med 

djur sätter sig in hur ens egna signaler uppfattas av djuret. Detta kommer att analyseras vidare 

i nästa avsnitt där jag går djupare in på känsloarbetet och vikten av emotionell intelligens i 

kundmöten. 
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4. KÄNSLANS INTELLIGENS I KUNDMÖTET 

I detta avsnitt går jag djupare in på känsloarbete och vikten utav emotionell intelligens. Detta 

görs precis som i föregående avsnitt genom att olika teorier presenteras och efter var teori 

analyseras denna tillsammans med den insamlade empirin. 

4.1 VAD ÄR KÄNSLOR 

I äldre poetisk litteratur så beskrivs ofta hjärtat som platsen för våra känslor men vid närmre 

eftertanke så är det hjärnan som är platsen för både känslor, minne och reflektion. Den franske 

filosofen Descartes (1600-talet) menade att det fanns ett system i människan för känslor och 

ett för de kroppsliga funktionerna, idag vet vi dock att detta inte är fallet. Hjärnan är bara en 

del av kroppen, därmed så är känslorna en del utav kroppens system. Det finns en kroppslig 

reaktion och uttrycksform för allt vi känner.
94

 När människor grips av en känsla så aktiveras 

hela kroppen, allt känns och visas alltså genom kroppen. I försök att förstå och tolka 

individers känslor så är ansiktet och dess mimik till väldigt stor hjälp. Varje grundläggande 

affekt (känslostämning) har ett eget ansiktsuttryck, ingenstans i vår kropp är muskelnätet så 

fint som i ansiktet. Det går alltså genom att iaktta andra individers ansiktsuttryck att uppfatta 

vad för känslor som just denne individ brottas med.
95

 Med vårt eget ansikte kan vi förmedla 

medkänsla för den andres känslor, men också hat, avsky och ilska. Våra känslor kan därmed 

hjälpa den andre att få insikt i sina känslor. En kunskap som är viktig för alla som arbetar med 

människonära tjänster är att vi förmedlar så mycket mer än vad vi tror med vårt 

ansiktsuttryck. Ansiktet är känslornas viktigaste uttryckspunkt.
96

 

”Dödliga kan inte bevara hemligheter. Även om deras läppar tiger, skvallrar de med 

fingertopparna. Hemligheten tvingar sig fram genom varje por.” – Sigmund Freud
97

 

En persons beteende överensstämmer inte alltid med det som sägs. Att kunna avläsa 

emotionella ledtrådar är speciellt viktigt i situationer där människor har anledning att dölja 

sina verkliga känslor. Många uttrycker inte i ord vad de känner eller verkligen vill, istället 
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visas detta genom deras röstläge, ansiktsuttryck eller på andra ordlösa sätt. Att kunna ana 

dessa olika kommunikationssätt bygger på självmedvetande och självkontroll, om vi är 

oförmögna att nå våra egna känslor så kommer vi automatiskt bli isolerade från andras 

stämningslägen.
98

 Empati kräver att det är möjligt att avläsa andras känslor, på en högre nivå 

innebär detta att man anar och reagerar på andras outtalade känslor.
99

 En människas känslor 

vägleder dem vid ett möte, vägleder oss till empati och förstående. Vid avsaknad av 

känslomässiga värderingar blir människan helt desorienterad. I emotionellt laddade situationer 

så har människan betydligt lättare för att lära.
100

 

4.1.1 KÄNSLOR SOM AVGÖR 

I äldre poetiska teorier så beskrivs hjärtat som platsen för våra känslor, men vid senare studier 

så har det framkommit att hjärnan är platsen för känslor, minnen och reflektioner. Det finns 

alltså en kroppslig reaktion och uttrycksform för allt vi känner.
101

  När vi människor grips av 

en känsla så aktiveras hela vår kropp, i ett samarbete med djur kan du tydligt få fram denna 

känsla även fast du själv kanske inte är helt medveten om att du känner detta just nu. Dock 

krävs det en öppenhet för att kunna förstå och se den reaktion som sker. Respondenten nedan 

uttrycker följande: 

”Förmedlar mycket genom känslor. Olika känslor påverkar mycket vilken sinnesstämning, 

vissa är mer mottagbara, detta beror på hur öppen du är som person.” 

Med detta menar denne att för att kunna läsa och tolka individers känslor så är ansiktet en 

viktig aspekt. Var känsla har sitt eget ansiktsuttryck och detta skiljer sig från person till 

person. Genom att iaktta andras ansikten kan du alltså uppfatta vad denne personen känner 

just nu
102

. Med träning med djur kan vi lära oss att bli uppmärksamma på dessa signaler och 

på detta vis reagera på individens känslotillstånd. Mina respondenter uttrycker att detta dock 

är något som tränas upp, alla är inte mottagliga för det. Djurens sätt att visa känslor kan 

därmed hjälpa oss att få insikt i våra känslor. En kunskap som är viktig för alla som arbetar 
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med människonära tjänster är att vi förmedlar så mycket mer än vad vi tror med vårt 

ansiktsuttryck. Ansiktet är känslornas viktigaste uttryckspunkt.
103

  

”Jätteviktigt med känslor och vilka individer som används, djur är också olika starka och 

olika trygga.” 

I citatet ovan berättar en respondent vikten av känslor, och att även djuren har olika 

personligheter som är viktiga att ta hänsyn till. En persons beteende överensstämmer inte 

alltid med det som sägs. Att kunna avläsa emotionella ledtrådar är speciellt viktigt i 

situationer där människor har anledning att dölja sina verkliga känslor.  I min observation såg 

jag hur viktigt det är att uttrycka sig och hur snabbt faktiskt hästen reagerar på detta. Är du 

trött, vila. Hästen svarar omedelbart på respondentens signaler som sänds ut. Hästar uttrycker 

inte i ord vad de känner eller verkligen vill, istället visas detta genom deras kroppsspråk eller 

på andra ordlösa sätt. Att kunna ana dessa olika kommunikationssätt bygger på 

självmedvetande och självkontroll, om vi är oförmögna att nå våra egna känslor så kommer vi 

automatiskt bli isolerade från andras och djurens stämningslägen.
104

 Att iaktta människa och 

djur samarbeta och genom olika små signaler förstå varandra är en känsla som är svår att 

beskriva. För att kunna utöva detta och få ut något av det så krävs det att du som person 

arbetar med din empatiska förmåga som är viktig i kundmöten. Empatin kräver att det är 

möjligt att avläsa andras känslor och på en högre nivå betyder detta att du anar och reagerar 

på andras outtalade känslor.
105

 Djuren reagerar på dina känslor och du på deras, på detta vis 

lär du dig att tala utan ord. En människas känslor vägleder dem vid ett möte, vägleder oss till 

empati och förståelse. Vid avsaknad av känslomässiga värderingar och empatisk förmåga så 

blir människan helt desorienterad. I möten med en sådan människa ges ingen positiv 

upplevelse utan det hade lika gärna kunnat vara ett möte med en maskin. I emotionellt 

laddade situationer så har människan betydligt lättare för att lära.
106

 

4.2 DET SOCIALA OCH EMOTIONELLA 

Daniel Goleman är en utav de främsta forskarna inom känslomässig intelligens. Hans hypotes 

är att en hög grad av känslomässig intelligens gör en person framgångsrik.
107

 Han påstår att 
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det är svårt att lära sig olika tekniker och lösningar för de utmaningar som uppstår i ett möte, 

men om personen i fråga utvecklar en känslomässig intelligens kan denne lättare hantera olika 

situationer.
108

 Han beskriver att en människas känslomässiga intelligens ökar med åldern, 

därför är begreppet mogen centralt vid en förklaring av hur en person tänker känslomässigt, 

det går dock att arbeta med utvecklingen utav vår känslomässiga intelligens. Grunden ligger i 

viljan att utveckla denna typ av intelligens.  

Det traditionella sättet att mäta en människas intelligens är att mäta dennes IQ. På olika håll 

har det dock framkommit kritik som är riktad mot att IQ omöjligt kan mäta hela människans 

begåvning.
109

 1990 uppstod ett begrepp som heter EQ-emotionell intelligens som kan 

användas för att mäta en annan sorts intelligens.
110

  Författaren till EQ på svenska Emotionell 

intelligens i föräldrarollen, i relationen på arbetsplatsen, i skolan, Bodil Wennberg menar att 

EQ är: ” Förmågan att tolka och förstå sina egna äkta känslor och dra adekvata slutsatser 

därav. Utifrån de egna känslorna uppfatta, tolka och förstå andra människors känslor.”
111

 

Daniel Goleman skriver om hur känslans intelligens bland annat kan beskrivas som 

självkontroll, social begåvning, entusiasm och empati. Dessa exempel på känslomässig 

begåvning som måste få lov att utvecklas hos varje individ för att denna skall klara av sin 

tillvaro och sina relationer.
112

  

 

Social kompetens kan definieras på många olika sätt. Enligt Nationalencyklopedin definieras 

det; ” en förmåga att umgås och kommunicera med människor i ens omgivning på ett sätt som 

befrämjar den sociala samvaron.” 
113

 Författaren Birgitta Kimber definierar social kompetens 

som ”att kunna hantera känslor i relation till andra människor, att hantera förhållanden, läsa 

av sociala situationer och kunna röra sig i sociala miljöer.”
114

   

 

En person som har en viktig roll i presentationen av EQ i Sverige är Bodil Wennberg i hennes 

bok EQ på svenska beskriver hon hur du kan arbeta med emotionell intelligens bland annat på 

din arbetsplats. För att underlätta förståelsen har hon utvecklat en EQ trappa med fem olika 
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nivåer, dessa karakteriseras av fem nyckelord; empati, självkännedom, ansvar, 

kommunikation och problem- och konflikthantering. Wennberg menar på att det är möjligt för 

alla att utveckla sin EQ. 
115

 

4.2.1 SOCIALA OCH EMOTIONELLA AVGÖRANDEN 

Golemans hypotes att en hög grad av känslomässig intelligens gör en person framgångsrik
116

 

är en viktig aspekt i arbetet med djur. Utan känslor så är vi bara maskiner som går per 

automatik och inte förmedlar något till våra medmänniskor. Om en person utvecklar 

känslomässig intelligens så kan denna lättare hantera olika situationer och möten
117

. Grunden 

till att utveckla detta är att vilja och vara öppen. I citatet nedan uttrycker en respondent vad 

denne anser om vikten utav emotionell intelligens inte bara i arbetet utan även i det vardagliga 

livet: 

”Emotionell intelligens i det vardagliga livet, är helt avgörande, vi är inte bara tänkande 

varelser, kombination av kännande varelser. Empatin är en förutsättning för den 

intellektuella kommunikationen.” 

I samtalet med kunderna så framkommer det även att dessa under sin träning har öppnat sig 

och börjar förstå sammanhanget mellan träningen och det nyfunna välmående, ett 

sammanhang som annars inte är så självklart. Bodil Wennbergs tolkning utav EQ: 

”Förmågan att tolka och förstå sina egna äkta känslor och dra adekvata slutsatser därav. 

Utifrån de egna känslorna uppfatta, tolka och förstå andra människors känslor.”
118

 

Detta anser jag vara en utmärkt reflektion över det som mina respondenter beskriver att de lär 

sig och utvecklar under arbetet tillsammans med djur. En förståelse inte bara för djuren utan 

något som kan bidra i privatlivet. Även Goleman beskriver hur känslor kan beskrivas som 

självkontroll, social begåvning, entusiasm och empati. Dessa är exempel på känslomässig 

begåvning som måste få lov att utvecklas hos var individ för att denna skall klara av sin 

tillvaro och sina relationer.
119

 En koppling till social kompetens som kan göras är liknelsen till 

emotionell intelligens att kunna hantera sina känslor och relation till andra människor och att 
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hantera förhållanden
 120.

 En respondent berättar hur viktigt det är för hennes kunder att känna 

sig behövda, att de får medverka och påverka. Detta är ett viktigt steg i utvecklingen utav den 

sociala kompetensen, att känna att alla kan. Djuren dömer dig inte om du går eller pratar 

konstigt, utan för dem är vi alla lika. Vikten ligger i att utveckla personers förmåga att se 

bortom det yttre och fokusera på vad denna person kan ge mig och vad jag kan tillföra denna. 

Det handlar om att ge och ta.  Med hjälp utav Bodil Wennbergs EQ trappa med fem olika 

nivåer; empati, självkännedom, ansvar, kommunikation och problem- och konflikthantering, 

kan olika företag lättare gå in och se på vilken nivå problemen ligger och på detta vis arbeta 

med dem. Wennberg menar på att det är möjligt för alla att utveckla sin EQ. 

4.3 DEN INBYGGDA SPEGELN 

Alla människor innehar en sorts nervceller, spegelneuronen, dessa reagerar på den handling 

som en annan person är på väg att göra och dennes känslor. Detta förbereder oss omedelbart 

för att imitera denna rörelse och att känna med personen. Detta är ett resultat på hur den 

sociala hjärnan fungerar, de nervbanor som aktiveras när vi interagerar med varandra.
121

 Vi 

påverkas dagligen av varandras känslor. Om vi får ett bemötande som är aggressivt och 

otrevligt reagerar vi på detta som en spegel, känslor smittar. All mänsklig interaktion får 

emotionella konsekvenser.
122

 En nackdel med denna ”emotionella smitta” är att vi kan 

drabbas av negativt tillstånd bara för att vi är på fel plats vid fel tidpunkt. När en person 

konfronteras av någon annans ilska så gör hjärnan automatiskt en avsökning för att se om det 

finns någon ytterligare fara. Denna vaksamhet styrs av något som kallas för amygdala, en 

mandelformad cellgrupp, denne utlöser kamp, eller flyktreaktioner vid fara eller så fryser den 

oss. Amygdalan reagerar av alla olika känslor dock kraftigast vid rädsla.
123

 Den ökade 

amygdalautlösta vaksamhet som kan uppstå gör oss mer vaksamma på emotionella signaler 

hos andra människor, den gör oss mer observanta vilket i sin tur leder till att vi lättare 

anammar deras känslor.
124

 Vi kan utlösa vilken känsla som helst hos någon annan, genom att 

visa olika känslotillstånd. Smittöverföringen är central i den emotionella ekonomin, ett 

givande och tagande av känslor som följer alla mänskliga möten oavsett innehåll. 
125
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Alla människor har som nämnts tidigare  dessa spegelneuron, detta speglar en handling som vi 

ser hos någon annan och får oss att härma denna handling eller åtminstone känna viljan att 

göra det. Dessa mekanismer kan bland annat förklara låttexter som t.ex.  

 

”When you’re smiling, the whole world smiles with you.” 
126

 

 

Spegelneuronen gör att vi kan smittas av känslor, de låter de känslor som vi ser och upplever 

strömma igenom oss och hjälper oss att följa med i händelserna. En persons sociala förmåga 

är beroende av spegelneuronen. Att kunna härma det som vi iakttar hos någon annan, detta ger 

oss en möjlighet att snabbt kunna reagera på ett lämpligt sätt. Att ha förmågan att uppfatta vad 

andra har för avsikt att göra och varför ger ovärderlig social information vilket ger en 

möjlighet att ligga steget före.
127

 

4.3.1 SE DIG SJÄLV I NÅGON ANNAN 

De spegelneuroner som vi alla har reagerar på andra personers handlingar och de känslor som 

de utstrålar. Detta är inte tydligt för alla och kan vara svårt att läsa av. Om du är öppen för det 

så är djuren tydliga i sitt sätt att visa känslor och de handlingar som komma skall, likaså läser 

de dig betydligt lättare än vad en annan människa skulle ha gjort. Vilket bygger på att djur 

inte kan tala, därför har de utvecklat andra sinnen som är känsligare. Imitationen av varandra 

är ett resultat av hur den sociala hjärnan fungerar
128

. Känsligheten för detta kan byggas upp 

och utvecklas. Mina respondenter uttrycker alla att de själva fått insikter om sig själva i 

träningen tillsammans med djur, insikter som de anser att djuren hjälpt dem att få. 

 

”Absolut. I kontakten med djur kan man hela tiden reflektera över varför vi får dem 

att bete sig som de gör. Till exempel blir man ju mycket medveten i sitt kroppsspråk 

genom att hantera sina hästar med NH(natural horsemanship). Processerna 

tillsammans med djur leder hela tiden tillbaka till en själv.” 

 

Dagligen påverkas vi av andras känslor till exempel i kassan på ICA eller i kön till 

bankomaten. Om vi får ett aggressivt eller otrevligt bemötande så reagerar vi på detta precis 

som en spegel, känslorna smittar och vår dag är förstörd. All mänsklig interaktion kommer 
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alltid att ge emotionella konsekvenser.
129

 Om kunskapen finns för att undvika denna 

emotionella smitta så kan vi positivt påverka varandra istället för negativt. En utav mina 

respondenter berättar hur hon alltid har sina hundar med sig för att de ger andra människor en 

positivare upplevelse genom sitt sätt att påverka och leva i nuet. Ofta när vi påverkas av andra 

så ältas detta timmar i efterhand istället för att leva i nuet och inte påverkas. När du 

konfronteras av någon annans ilska så gör din hjärna automatiskt en avsökning för att se om 

det finns någon ytterligare fara. Detta styrs av vår amygdala som utlöser kamp, eller 

flyktreaktioner vid fara eller så fryser den oss. Amygdalan reagerar av alla olika känslor dock 

kraftigast vid rädsla.
130

 Vid ökad amygdala så blir vi mer uppmärksamma på andras känslor, 

därmed så anammar vi också lättare deras känslor
131

. Djur ger oss en möjlighet att utveckla 

vår känslighet då vi måste vara tydliga i hur de uppfattar oss men också väldigt vaksamma av 

hur de ser på oss, att du utstrålar den känslan som du verkligen känner. Smittöverföringen är 

central i den emotionella ekonomin, ett givande och tagande av känslor som följer alla 

mänskliga möten oavsett innehåll
132

. Som nämnts tidigare är öppenheten för andras och dina 

egna känslor väldigt viktigt. En respondent utrycker sig följande: 

 

”Man har möjlighet att möta och betrakta sig själv genom kontakten med djur, vad 

man möter och vad man gör med det är olika.” 

 

Vi innehar alla spegelneuron, vi härmar alltså omedvetet andra. Är du på ett visst sätt i ett 

möte så kan du alltså påverka dem mer än vad du tror. De spegelneuron som vi innehar gör att 

vi smittas av varandras känslor, både bra och dåliga. Teorierna påvisar hur beroende vi 

faktiskt är av dessa spegelneuron, iakttagandet av andra gör att vi får möjlighet att snabbt 

reagera på det vis som förväntas. Alla kan inneha kunskapen om vad andra har för avsikt att 

göra, vilket leder till ovärderlig social information och möjligheten att ligga steget före
133

. 

Alla har dock inte lika lätt för denna förmåga och träning och umgänge med djur kan främja 

din emotionella intelligens. Nedan uttrycks hur vi tillsammans med djur kan träna på vår 

känslomässighet och hur viktigt det är med empatisk förmåga: 

 

                                                           
129

 Goleman,  Daniel (2007). Social intelligens. WS Bookwell. 
130

 Goleman, Daniel (2007). Social intelligens. WS Bookwell. 
131

 Goleman,  Daniel (2007). Social intelligens. WS Bookwell. 
132

 Goleman,  Daniel (2007). Social intelligens. WS Bookwell. 
133

 Goleman, Daniel (2007).  Social intelligens. WS Bookwell. 



Malena Askelid  860716-4061 
STMX07  Magisteruppsats 

44 
 

”Jag tror att det är i stor utsträckning en förutsättning för positiva sociala kontakter. I 

kontakten med djur kan vi öva en levande känslomässighet, utan krav på att prestera.” 

En del kunder berättar att det kan vara jobbigt med djurens tydliga sätt att visa reflektionerna 

av deras känslor. Detta kan bero på att känslorna inte alltid stämmer överens med det som 

kunden tror att denna känner. Djuren ger en återspegling på hur kunden är just nu. De ser 

kunden på ett plan som inte påverkas av våra ytliga intryck utan på hur vi agerar just nu. Detta 

ger kunden insikter om hur tydligt känslor som trycks undan skiner igenom, trots försök om 

att inte låtsas om de underliggande problem som finns.  

4.4 KÄNSLOR, MAKT OCH EMPATI 

En stor betydelse i flödet av känslor mellan människor är vem som har makten. Detta gäller 

alla olika former av förhållanden. Den ena parten gör en större känslomässig förändring för att 

kunna närma sig. Denna förändring kan handla om vilken av parterna som har störst 

känslomössig påverkan på den andra. Om den ena parten gråter så kommer den andra känna 

tårarna återspeglas i sig själv och i den egna känslovärlden. Detta kan de flesta människor 

känna och märka av. Skickliga psykoterapeuter kan dock gå steget längre och fånga upp 

känslomässiga undertoner från patienter som inte tillåtit sina känslor, som tryckt undan 

dem.
134

  Empati är att uppfatta en annan människas känslor, det är lika mycket en fysiologisk 

upplevelse som en psykisk, vilket bygger på att din kropp känner likadant som den andra 

personen. Detta uppstår var gång du känner för någon annan, när vi är lyhörda för andra kan 

vi inte låta bli att känna som de gör, denna affektiva resonans är så stor att deras känslor 

kommer in i oss, även om vi inte önskar detta. Dessa känslor som vi smittar varandra med ger 

självklart konsekvenser, därför är det viktigt att lära sig hur det går att förändra dem till en 

positiv riktning.
135

 

4.4.1 VIKTEN AV KÄNSLA, MAKT OCH EMPATI 

Precis som i djurens värld så har makt en stor betydelse när det gäller flödet av känslor mellan 

människor. Det finns ofta en svagare part som är villig att offra mer än den andre, därmed har 

den ena parten alltid en större känslomässig påverkan på sin motpart. En respondent beskriver 

hur djuren kan lära oss om förståelse och respekt för varandra: 
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”Hästar är flockdjur väl medvetna om sin inbördes hierarki. Hästarna respekterar 

varandra utifrån var och ens egenskaper. Till exempel vinner man hästarnas respekt 

genom att vara tydlig, konsekvent och rättvis. Förståelse handlar om att ha en bild av 

situationen som passar med helheten. Förståelsen av jordens position i universum har 

förändrats under tidernas lopp. Så länge helheten verkar stämma behöver man inte 

ifrågasätta sin förståelse av enskilda företeelser. Detta har att göra med 

sanningsbegreppet. När helheten verkar passa ihop, har vi uppnått förståelse. Ett 

exempel: En häst haltar. Vi undersöker den och finner en sten fastkilad under foten. Vi 

avlägsnar stenen, varpå hästen inte längre haltar. På så sätt finner vi ett orsak-verkan 

förhållande som blir grunden för vår förståelse. Sådana orsak-verkan sammanhang är 

det gott om i relation till djur.” 

 

Kunderna förklarar hur de i djuret kan se sitt eget mående, om de är ledsna en dag så känner 

djuret detta och på något vis så försöker de överföra positiv energi. Om någon gråter så 

kommer personer i dennes närhet också att känna ledsamhet. Under min observation kunde 

jag se hur en kund var lite rädd, detta svarade hästen på direkt genom att vara försiktig och 

oerhört lyhörd för sin ryttares känslor och hjälper. Dessa hästar är speciellt utbildade att ge sin 

ryttare ett lugn och inte alltid återspegla deras känslor, detta då det hade kunnat bli helt fel 

effekt. Respondenten nedan uttrycker vikten av känslor för det sociala i livet: 

 

”Våra känslor är helt avgörande för det sociala livet. Det innebär att känslorna både 

kan vara en tillgång och ett hinder i mötet med andra människor och djur. Ett 

kontrollerat eller åtminstone medvetet känsloliv är en förutsättning för att arbeta 

terapeutiskt, som jag ser det.” 

 

Precis som psykoterapeuter går djuren ett steg längre och kan fånga upp undertryckta känslor, 

självklart är de precis som människor, alla är inte lika öppna för detta, framförallt handlar det 

om djur som tränats för det.  En människas empatiska förmåga handlar till största delen om att 

uppfatta en annan människas känslor, men det är lika mycket en fysiologisk upplevelse som 

en psykisk. Denna upplevelse uppstår var gång du känner för någon annan, när vi är lyhörda 

för andra kan vi inte låta bli att känna som de gör, denna affektiva resonans är så stor att deras 

känslor kommer in i oss, även om vi inte önskar detta. Dessa känslor som vi smittar varandra 

med ger självklart konsekvenser, därför är det viktigt att lära sig hur det går att förändra dem 
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till en positiv riktning.
136

 I träning med djur så kan vi stimulera dessa känslor och denna så 

kallade smitta och på detta vis lära oss hur vi förändrar och påverkar känslor i en positiv 

riktning. Respondenterna nedan uttrycker hur vi samspelar med djuren samt hur de ger oss 

respons: 

 

”Som jag ser det så är det istället så att djuren reagerar på våra beteenden och 

känslor. En häst blir osäker om jag blir arg. I mina ögon blir den inte arg. Man får i 

kontakten med djur ett kvitto på hur man beter sig, en ofta omedelbar respons. Genom 

att tolka djurets respons kan man lära sig om sig själv och sitt eget beteende.” 

”Kunnig förare krävs för att patienten i samspel med djuret ska kunna utveckla sin 

emotionella intelligens, det sker inte automatiskt i mötet med djur. Måste tränas fram ta vara 

på djurets förmåga, föraren måste få en bra utbildning i interaktion, kommunikation och 

möjligheten att ta med hunden.” 

4.5 VÅRA ÖGON, SJÄLENS SPEGEL 

Neurovetenskapen har kommit fram till något som påminner om att ögonen är själens spegel, 

ögonen ger oss en bild av personers mest privata känslor. Det finns förbindelser mellan 

ögonen och en viktig hjärnstruktur för empati och andra känslor. En slinga bildas när vi ser 

varandra i ögonen, och olika känslor möts. De sociala banorna spelar en avgörande roll 

gällande att känna igen någon annans känslotillstånd.
137

 Mycket av det som gör livet värt att 

leva har med våra känslor att göra, en känsla av välbefinnande. Goda relationer är en av de 

starkaste källorna som leder till dessa känslor. Emotionell smitta betyder att en stor del av 

våra sinnesstämningar överförs till oss via den interaktion vi har med andra människor.
 

Goleman liknar dessa relationer vid ett slags känslomässiga vitaminer som stärker oss under 

svåra tider och gör oss gott.
138

 

4.5.1 VÅRA KÄNSLOR SPEGLAR SIG HOS DJURET 

Som nämnts ovan i teorin så har det inom neurovetenskapen tagits fram fakta om hur ögonen 

är vår själs spegel, det vill säga att våra ögon ger en bild av våra mest privata känslor. I vår 

hjärna så finns det förbindelser mellan ögon, empati och andra känslor. Viktigt enligt 
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respondenterna är att när det kommer till hanteringen av djuren måste vi anpassa oss och gå in 

för vad vi vill träna på och förmedla, relationen och umgänget är mycket viktigt.  

”När de kommer till att hantera hästen så handlar det lugn, tiden står stilla denna 

halvtimmen.” 

När vi möter varandras blick så möts olika känslor, här spelar de sociala banorna en central 

roll gällande att känna igen någon annans känslotillstånd.
139

 Det som egentligen gör livet värt 

att leva har med våra känslor att göra, vikten av välbefinnande och hur vi kan ge detta till 

varandra. Nedan uttrycks hur viktigt det är med förståelse för andra och hur betydelsefullt det 

är att inte bry sig om vad andra tycker: 

”Emotionell intelligens och förståelse går att utveckla om man är medveten om det. Lättare 

med likasinnade. Tror att nyttan finns, men att det är lätt att falla tillbaka till gamla banor 

med instängdhet och rädsla för vad andra tycker. Tror att fler kan ha glädje av det. 

Välmående är viktigt, harmonisk styrka och kroppskoordination.” 

Mycket av det som gör livet värt att leva har med våra känslor att göra, en känsla av 

välbefinnande. Goda relationer till våra medmänniskor är en av de starkaste källorna till dessa 

känslor. Det finns ett mycket starkt band mellan människans empatiska förmåga och hur vi 

behandlar både djur och andra människor. Den emotionella smittan som teorierna talar om 

betyder att en stor del av våra sinnesstämningar överförs till andra via interaktionen som vi 

har med andra människor eller djur. Goleman liknar dessa relationer vid ett slags 

känslomässiga vitaminer som stärker oss under svåra tider och gör oss gott.
140

 Nedan berättar 

en respondent om vad djur har tillfört henne i hennes dagliga liv: 

”Mindfullness är något som jag anser att hela samvaron med djur är, en mindfullness kurs, 

djur är endast här och nu.” 
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5. MJUKA VÄRDENS BETYDELSE  

I den avslutande delen kommer jag att ge en helhetsbild utav uppsatsen och dess syfte. Detta 

följs utav en avslutande diskussion där egna tankar och reflektioner presenteras. Därefter så 

avlutas det med en återblick utav olika tankar som funnits under arbetets gång, här 

presenteras även förslag till ytterligare forskning på området. 

 

Syftet är att beskriva och analysera vikten av emotionell intelligens och de mjuka värdena i 

kundmötet och hur detta kan utvecklas med hjälp utav DAT (djurassisterad terapi).   

Detta ville jag besvara med hjälp utav min frågeställning:  

Hur påverkar emotionell intelligens kundmötet? 

Vilken roll har emotionell intelligens och de mjuka värdena i kundmötet? 

Hur kan vi tillsammans med djur (DAT) utveckla emotionell intelligens och utnyttja detta i 

mötet med kunden? 

Inget möte är det andra likt och det är också svårt att standardisera kundmöten då dessa ofta 

uppfattas som opersonliga och kan ge många negativa konsekvenser. Människor som arbetar 

med kundmöten arbetar alltid med sig själva som ett redskap och kundernas upplevelse blir 

deras färdiga produkt. Därmed leder detta till att tjänstegivarens förmåga att möta och förstå 

kunden är en faktor av väldigt stor vikt. Vikten av de emotionella aspekterna i kundmötet är i 

allra högsta grad viktigt och värda att arbeta med. Om ett kundmöte går fel eller upplevs som 

negativt av en kund är det väldigt svårt att reparera denna skada, här tappar du som leverantör 

kontrollen. Det kan vara att du bryter mot de känslomässiga aspekter som finns i mötet och är 

osäker på hur du bör uppträda.   

På frågan om hur vi tillsammans med djur utveckla emotionell intelligens och utnyttja detta i 

mötet med kunden så kan jag konstatera att djuren hjälper oss att möta vårt riktiga jag och bli 

medvetna om hur vi uppfattas av andra. Djuret speglar vem du är och visar hur dina känslor 

påverkar och uppfattas av de människor som du möter. Djuren ser förbi den roll som du har 

och visar vem du är här och nu, du kan inte ljuga om dina känslor för ett djur. Denna spegel 

behöver inte alltid upplevas som positiv då det inte alltid är så kul att få veta hur andra 

uppfattar ditt känslotillstånd. Jag har uppmärksammat tendenser till att mina respondenter kan 

uppleva positiva konsekvenser, till exempel den mellanmänskliga kontakten. Men det finns 

också negativa konsekvenser i form av avtrubbning och trötthet av sitt känsloarbete, det tar på 

krafterna att arbeta med sig själv och med att tillfredsställa andra. För att kunna utveckla en 
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emotionell intelligens krävs först förståelse för de egna känslorna och vad du förmedlar 

genom ditt sätt att vara.  

Djur ger dig direkt feedback på ditt sätt att förmedla och arbeta, detta ger de i form utav 

känslor och visar tydligt med sitt kroppsspråk vad de tycker. Deras sätt att vara tydliga berör 

respondenterna på ett annat sätt än de uttalade orden från instruktören. Respondenterna som 

länge tränat och befunnit sig runt djur talar om den ökade medvetenheten som de fått vilket 

har hjälpt dem att leda sina känslor till en positiv riktning. Tyvärr är det många som inte tar 

med sig detta till det vardagliga livet för att de aldrig tänkt på det på detta sätt, att de kan ha 

nytta av dessa kunskaper i alla möten oavsett vart de äger rum.  Djur gör det klart för dig som 

hanterar dem att om du kommer och är stressad, irriterad och bär på negativa känslor så blir 

det svårt för dem att samarbeta och de blir illa till mods. Här måste du lära dig att hantera dina 

känslor och rannsaka dig själv, och komma underfund med varför du känner som du gör och 

vad du kan göra åt det, inte låta sina dåliga känslor gå ut över andra. Tillsammans med djuret 

kan du analysera dina egna känslor som djuret återspeglar och arbeta med det. En negativ 

känsla kommer också att ge ett negativt resultat, tror du inte att du klarar det så kommer du 

heller aldrig att göra det.  

Respondenterna har uttryckt hur djuren hjälper dem att uppmärksamma insikter om sig själva 

och hur de upplever lugn och harmoni tillsammans med djuren. Att försöka gå in med en 

aggressivitet och tro att djuret ska samarbeta är inte en bra idé, det kan fungera ett par gånger 

men efterhand så kommer djuret att säga ifrån. Precis som en kund kommer att göra genom att 

sluta komma om de hela tiden får dåliga upplevelser. För djuren är relationen viktigare än 

resultatet, precis som mina respondenter uttryckt så är relationen ett måste för att ett gott 

resultat skall nås.  

För att kunna förmedla något överhuvudtaget till någon annan så bör du vara medveten om 

ditt kroppsspråk, detta blir väldigt tydligt i samarbete med djur. För att du skall kunna 

förmedla ditt budskap eller få djuret att följa dina hjälper, måste du vara tydlig med vad du 

vill och varför, annars kommer djuret inte att följa dig.  

I kundmöten är det viktigt att visa kunden vad du har att erbjuda och varför denne skall handla 

av just dig. I möten med andra människor är det många faktorer som spelar in, vilken typ av 

människa du är, vad du har gjort innan detta möte och så vidare. Var människa är sin egen och 

därför är det så viktigt att vi är mottagliga för varandras känslor och har en väl utvecklad 

empatisk förmåga, utan detta så kommer kundmötet bli katastrof. 
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Summan av kardemumman blir att när människor förstår sig själv och kan läsa sina egna 

känslor så kan de också vara öppna för andra och deras känslor. Detta ger dem en fördel i 

kundmötet samt ger dem en fördel i relationen med kunderna. Relationen som eftersträvas 

byggs upp tillsammans och med en ömsesidig respekt för varandra, där alla parter är öppna 

för varandras signaler. 

5.1 REFLEKTIONER 

Under arbetets gång så har många tankar och reflektioner väckts. Många som jag pratat med 

angående mitt arbete har haft väldigt begränsad förståelse för vad det är jag undersöker samt 

vad emotionell intelligens innebär. För mig var detta ämnesval naturligt då jag själv sett en 

försämring i förståelsen för medmänniskor samt att jag anser att människors empatiska 

förmåga är det viktigaste vi har. Utan denna så hade vi förmodligen inte funnits kvar då 

världen hade blivit allt för egoistisk. I många tjänsteverksamheter finns det idag en syn på 

kunden som passiv och inte som en tillgång eller medproducent. När du arbetar med tjänster 

så arbetar du med människor, och oavsett om du vill det eller ej så påverkar du varje kund på 

något sätt. Att arbeta fram din empatiska förmåga med djur och att de faktiskt mer än något 

annat kan hjälpa oss med att tydligare se våra brister är för mig en självklarhet, jag har dock 

förstått att det inte är det för alla. Det handlar inte om att du måste ha egna djur hemma, för 

det kommer inte att stimulera din empatiska förmåga om du inte är öppen för det. Du måste 

själv tro och lära dig att samarbeta med djuren för att ha nytta av denna typ av terapi. 

Kundmöten handlar mycket om att kommunicera på ett sätt som skapar förtroende, vilket 

leder till en ömsesidig respekt. I tjänstebranschen anser jag det oerhört viktigt med mjuka 

värden i möten, det du utstrålar kommer kunden bära med sig resten av dagen. Goda 

relationer till dina kunder kommer att gynna din verksamhet, samt bidra med mentala och 

känslomässiga faktorer för båda dig och din kund. Djur lever i nuet, de går inte och grubblar 

på vad som hände igår, eller hur morgondagen kommer att se ut. Jag tror att det är en av de 

viktigaste lärdomarna som jag själv fått genom arbetet med denna uppsats, Lev nu, inte igår 

och inte sen, utan nu!  

Min studie angående mjuka värden och vikten av emotionell intelligens handlar inte om att du 

ska vara mjäkig, utan att du som person är öppen för andra, rakt på sak och sedan kan stå för 

din sak. Att inneha emotionell intelligens handlar inte om att älska alla, det handlar om 

respekt och förståelse. I kundmöten är det av stor vikt att vara ödmjuk och läsa av din 

motpart. 
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Under mitt arbete med uppsatsen har jag stött på många fina ordspråk och citat som satt sig 

hos mig, för att innebörden av dem är så mycket mer än vad vissa ser. I citatet nedan 

sammanfattas i stort sett mitt syfte med min uppsats: 

 

Hjärnan är bara en del av kroppen. Allt känns i kroppen.
141

 

 
Alla känslor, tankar ja allt som du känner visar du med din kropp oavsett om du vill det eller 

inte. Att lära sig hantera detta och kunna läsa andra anser jag vara avgörande för att kunna få 

ut så mycket som möjligt inte bara av kundmötet utan av livet. Nedan avslutar jag med en dikt 

som jag funnit väldigt inspirerande och jag tycker den beskriver mina tankar med uppsatsen 

väldigt väl: 

 
 

Jag vill se dig instruera och inte instruktionen bara höra. 

Följ mig! – Det är inte nog att visa vägen och säga vad jag skall göra. 

Ögat är alltid en bättre elev än örat brukar vara  

– råd är ofta förvirrande, men exempel gör dem klara. 

En vederhäftig predikare lever som han lär 

och att se de rätta greppen sparar mig mycket besvär. 

Jag skall lära mig det mycket snart om jag ser, hur du gör 

samtidigt som du instruktionen ger. 

Jag vill se din hand i verksamhet – vad du gör och vad du gjort  

– din tunga är skymd och dina läppar rör sig så fort. 

De instruktioner du ger må vara korrekta och fina 

men jag vill hellre ge akt på handlingarna dina, 

för efter din skrivna instruktion har jag kanske svårt att gå, 

men vad du gör och hur du lever kan jag inte missförstå.
142
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5.2 EN ÅTERBLICK OCH VIDARE FORSKNING 

Under uppsatsen gång har jag insett att det område som jag valt att studera är mycket svårt att 

relatera till de teorier som finns. Det gäller att hela tiden ha koll på sin frågeställning och sitt 

syfte så att empiri och teori hela tiden är av relevans. Eftersom jag har ett eget intresse i 

uppsatsens område så har jag inte haft några problem med motivation eller engagemang. 

Däremot har jag insett vikten av att någon annan läser igenom arbetet och hjälper till att 

diskutera vissa punkter, då jag lätt snöat in mig, därmed kan det bli svårt för andra att förstå 

något som för mig är självklart. En svårighet som jag stött på är att smalna av min uppsats, 

och inte fylla den med allt som jag anser vara intressant information, utan att hela tiden ha 

frågeställning och syfte i åtanke. Att jag skrivit själv ser inte jag som något negativt utan det 

har gett mig många insikter om mig själv, jag har även otroliga vänner som stöttat och hjälpt 

mig framåt. Det finns enligt mig flera fördelar med att skriva själv, jag distribuerar min tid 

som jag själv vill, jag skriver om något som verkligen intresserar mig, men samtidigt är det 

lite ensamt och det är alltid roligt att skapa tillsammans med någon annan och att ha ett 

bollplank. Dock är valet av att skriva själv inget som jag ångrar utan anser att det var det bästa 

valet för mig just nu. 

Angående framtida forskning så anser jag att det finns mycket kvar att lära inom detta 

område. Vi vet att djur är bra för människan, det finns mycket teori om vikten av känslor. 

Ändå finns det förvånansvärt lite inhemsk forskning kring de positiva effekter som människor 

får av att umgås med djur. I utländsk forskning talas det till och med om Sverige som ett u-

land när det gäller att använda djur i vård och omsorg.
143

 Det saknas en samlad 

forskningsplattform för studier om interaktionen mellan människor och djur och för fördjupad 

kunskap om djurens betydelse för människors välbefinnande och livskvalitet. 
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BILAGOR  

 

 BILAGA 1: TELEFONINTERVJUFRÅGOR 

 Vad arbetar du med idag? 

 

 Beskriv gärna dina arbetsuppgifter! 

 

 Vilka effekter tror du att djur har på människan? 

 

  Vilka lärdomar anser du att människan kan ta från djuret när det gäller personlig 

utveckling?  

 Har arbetet med djur och natur gett dig några nya insikter om dig själv som person och 

hur du bemöter kunder samt medarbetare?  

 Hur tror du att djurassisterad terapi kan skapa värde för kunden? 

 Hur viktigt tror du det är med en värdeskapande process? 

 På vilket sätt ser du en utveckling av DAT (HAT) i Sverige? 

 Vad är viktigt för dig i mötet andra människor? Att du når det utsatta resultatet eller att 

relationen till personen i fråga är viktigare?   

 

 Hur viktigt är emotionell intelligens, social kompetens i det dagliga livet enligt dig?  

 

 Hur viktigt tror du att det är med emotionell intelligens i möten/arbetet samt hur tror 

du att djur kan hjälpa oss att utveckla detta? 
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BILAGA 2: INTERVJUFRÅGOR 

 

 Vad arbetar du med idag? 

 

 Beskriv gärna dina arbetsuppgifter! 

 

 Hur kommer det sig att du började du arbeta med djur och natur? 

 

 Har du alltid haft ett intresse för djur och natur? 

 

 Vilka effekter tror du att djur har på människan? 

 

  Finns det några insikter om dig själv som djur hjälpt dig att lyfta fram? 

 

  Vilka lärdomar anser du att människan kan ta från djuret när det gäller personlig 

utveckling?  

 

 Kan du exemplifiera någon tydlig insikt som djur har gett dig?  

 

 Har arbetet med djur och natur gett dig några nya insikter om dig själv som person och 

hur du bemöter kunder samt medarbetare?  

 

  På vilket sätt anser du att djur kan påverka människan i dess personliga utveckling? 

 

 Hur tror du att djurassisterad terapi kan skapa värde för kunden? 

 

 Har ni någon slags utvärdering utav behandlingen? Om Ja, på vilket sätt utvärderar ni 

tjänsten? 

 

 Mäter ni på något sätt hur tjänsten skapar värde för kunden? 
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 Hur viktigt tror du det är med en värdeskapande process? 

 

 På vilket sätt ser du en utveckling av DAT (HAT) i Sverige? 

 

 Hur viktigt tycker du det är att tänka på sitt kroppsspråk? Vad förmedlar det? 

 

 Hur tror du att ditt kroppsspråk påverkar kommunikation mellan dig och de individer 

du möter på din arbetsplats?  

 

 Vad är samarbete enligt dig?  

 

 Hur tror du djur kan hjälpa oss att se vikten av att samarbeta?  

 

 Vad är viktigt för dig i mötet andra människor? Att du når det utsatta resultatet eller att 

relationen till personen i fråga är viktigare?   

 

 Hur viktigt är emotionell intelligens, social kompetens i det dagliga livet enligt dig?  

 

 Hur viktigt tror du att det är med emotionell intelligens i möten/arbetet samt hur tror 

du att djur kan hjälpa oss att utveckla detta? 

 

 Anser du att djur kan lära oss något om hur respekt, och förståelse kan skapas?  

 

  Hur tror du att respekt och förståelse skapas mellan två individer?  

 

  Hur tror du att ett förtroende och tillit skapas mellan två individer?  

 

 Är tålamod viktigt i ett möte med människor? Exemplifiera, vad tror du att djur kan 

lära oss om tålamod?  

 

 Tror du att våra känslor styr och påverkar individer som vi möter i arbetet samt i det 

vardagliga livet? 



Malena Askelid  860716-4061 
STMX07  Magisteruppsats 

59 
 

 

 Hur viktigt tror du beröring och känslor är i processen DAT? Och vad tror du att detta 

kan ge kunden i framtiden? 

 

 I litteraturen skrivs det mycket om hur djur kan återspegla våra känslor. Vad anser du 

om detta och vad tror du det har för vikt? 
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 BILAGA 3: INTERVJUFRÅGOR TILL KUND 

 Vilka effekter tror du att djur har på människan? 

  Finns det några insikter om dig själv som djur hjälpt dig att lyfta fram? 

 Vilka lärdomar anser du att människan kan ta från djuret när det gäller personlig 

utveckling?  

 Kan du exemplifiera någon tydlig insikt som djur har gett dig?  

 På vilket sätt anser du att djur kan påverka människan i dess personliga utveckling? 

 Hur tror du att djurassisterad terapi kan skapa värde för dig? 

 På vilket sätt anser du att djur kan påverka människan i dess personliga utveckling? 

 Tror du att våra känslor styr och påverkar individer som vi möter i arbetet samt i det 

vardagliga livet? 

 Hur viktigt tror du beröring och känslor är i processen DAT? Och vad tror du att detta 

kan ge dig i framtiden? 
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 BILAGA 4: OBSERVATIONS SCHEMA 

 

 Ta hjälp av syn, hörsel, känsel, lukt vid observationerna.  

 

 Vad förmedlar deltagarna och djuren under sin träning: 

 

 

 Vad visar och förmedlar deltagarna med hjälp av sitt kroppsspråk( till exempel blick, 

hållning):  

 

 

 Hur är miljön runt om kring (till exempel ljud):  

 

 

 Hur är djuren och vad förmedlar de i samspel med deltagarna:  

 

 

 

 

 


