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Abstract 

 

Author: Frida Andersson 

Title: Animal's role in social work 

Supervisor: Tove Harnett 

Assessor: Johan Cronehed 

 

The purpose of this essay was to find out what roles certain animals are given in social work, 

using semi-structured interviews at five different places. The places I have visited specialized 

in either geriatric care and/or mental illness. 

 

During my interviews with the staff there I asked them to specify advantages as well as 

disadvantages with animals, from their own experiences. I wanted to know how the patients 

interact with the animals, and if the animals and their role are evaluated in any way. I also 

asked them about the differences between certain species of animals, as well as differences 

between an animal, and for example a doll.  

 

My results showed that the involvement of animals in the daily care can bring good as well as 

bad aspects. For example, an animal means extra workload for the staff, but an animal can 

also give the patients a feeling of responsibility. The results also showed that the same 

phenomena can be described as either good or bad depending on who you ask. 

 

Keywords: Animal assisted therapy/activities, elderly, mental illness, social constructions, 

interaction 
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1. Problemformulering 
Att jag skulle skriva om djur i socialt arbete har jag haft klart för mig sedan jag började på 

termin ett på Socialhögskolan. Jag är själv uppvuxen med djur av olika slag och har erfarat 

vilken fin effekt djur faktiskt kan ha, både för det fysiska och psykiska välmåendet. Djur kan 

fylla en funktion både som arbetskamrat och som god vän. Att klappa exempelvis en hund 

eller katt kan ge närhet och trygghet till äldre och funktionshindrade, likväl som det kan ge en 

känsla av ansvar.  

 

Human/Companion Animal Therapy is a single process in that it introduces a companion animal into the 

life of a person to enhance his emotional well being. There are, however, various ways in which the 

companion animal may be used. These are: a) as a psychotherapeutic adjunct, b) as the sole therapist, c) 

as a catalytic agent for change, d) as a means of contact with nature, one's unconscious and the universe. 

These uses are all interrelated, and it is understood that in all of them, contact comfort is either present or 

is easily available (Levinson, 1984).  

 

Levinson beskriver ovan hur ett sällskapsdjur kan tillskrivas olika roller. Hines (2003) 

beskriver att ett uttryck kallat Human Animal Bond (HAB) myntades 1979 i Skottland, men 

att arbete med djur bedrivits tidigare än så, bland annat av ovan nämnda Levinson. När HAB 

introducerades lyftes vikten av människors interaktion med djur fram. Då fanns det bara ett 

fåtal personer som var medvetna om detta begrepp, och författaren beskriver en stor skillnad 

mot hur det är idag (Hines, 2003).   

 

Som nämnt har djur använts i socialt arbete tidigare än så och Macauley (2006) beskriver hur 

djur användes redan 1792 på York Retreat i England, för att förbättra attityden hos de 

mentalpatienter som fanns där. Han beskriver också hur Florence Nightingale på 1800-talet 

uttrycker att sällskapsdjur är ett utmärkt sällskap för sjuka personer (Macauley, 2006).  

 

Vi kan alltså se här att djur genom tiden har tillskrivits olika roller. De kan ha en terapeutisk 

roll, vara sällskap till sjuka, och också användas som en attitydförbättrare. Intresset väcktes 

hos mig att göra en studie just om djurs roller, hur de beskrivs av personal i olika 

verksamheter.  En del positiva aspekter har jag redan lyft upp, men jag vill undersöka om de 

egenskaper som nämns ovan också går att identifiera idag, och vilka nackdelar som kan 

tänkas finnas. Jag vill också se om det finns några skillnader mellan olika djurslag, samt 

mellan levande djur och dockor.  
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1.1 Syfte 

Det övergripande syftet är att förstå vad djuret fyller för funktion i de aktuella 

verksamheterna, och om det är olika beroende på vad det är för djur. Finns det ett uttalat mål 

för vad djuret ska åstadkomma?  Vidare är jag också intresserad av att veta hur man hanterar 

de brukare som inte finner något utbyte av djur – och som t.o.m kanske är rädda för djuret. 

Det vill säga, hur man löser det så att både djuret och brukaren kan vistas tillsammans under 

samma tak men inte nödvändigtvis interagera med varandra. Jag vill också förstå de argument 

som lyfts fram för och emot användandet av djur, och hur frågor som t.ex. allergi hanteras. 

Till sist vill jag också ta reda på om personalen beskriver någon skillnad i funktion för 

brukarna gällande djur och dockor.  

 

1.2 Frågeställningar 

Hur beskrivs djurets roll av personal? 

Vilka problem och fördelar lyfts fram? 

Beskriver personalen olika djur på olika sätt? 

Beskriver personalen någon skillnad mellan djur och dockor? 

 

2 Tidigare forskning 
Under avsnittet tidigare forskning kommer jag att presentera några begrepp som belyser 

skillnaden mellan målinriktad terapi, och interaktion med djur som inte har ett förbestämt mål. 

Jag kommer också att presentera forskning som rör djur inom äldrevården samt psykiatrin.  

I studierna som gjorts beskrivs vilken effekt djur kan ha när det inte finns ett förutbestämt mål 

med interaktionen, i likhet med min egen studie. Vidare valde jag också att titta på tidigare 

studier om risker med att använda djur, då de flesta av mina intervjupersoner beskrev 

nackdelar och potentiella risker med att använda djur i sin verksamhet. Till sist hänvisar jag 

till forskning kring ett robotgosedjur, av den anledning att en del av min egen studie beskriver 

skillnader och likheter mellan djur och dockor. I analysdelen kommer jag att göra en 

jämförelse med forskningen nämnd nedan och min egen studie.  
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2.1 Animal Assisted Activities (AAA)/Animal Assisted Therapy 
(AAT) 

Ovan nämnda begrepp,som hädanefter kommer att benämnas genom sina förkortningar, är två 

mycket vanliga begrepp när det handlar om användandet av djur i socialt arbete. AAA syftar 

till, ungefärligt översatt att skapa möjligheter för motivation utbildning eller rehabilitering för 

att öka livskvaliteen. AAA kan utövas i olika miljöer av utbildade professionella eller 

volontärarbetare tillsammans med djur som uppfyller specifika kriterier (American Veterinary 

Medical Association, 2011). Det finns inga särskilda mål uppsatta och samma aktivitet kan 

genomföras med fler än en person, till skillnad från ett visst terapiprogram som är avsett för 

en viss patient eller ett visst sjukdomstillstånd. Besöken är spontana och längden på besöken 

kan variera. Exempel på AAA är att en anställd på ett äldreboende tar med sig sin hund till 

jobbet. Hunden har inget särskilt syfte och inga noteringar görs.  

 

AAT är en målinriktad insats där ett möte med djur har en del i behandlingsprocessen. AAT 

är skapat för att göra förbättringar rörande en människas psykiska, sociala, emotionella och 

kognitiva hälsa. Denna terapi kan utövas i en rad olika miljöer, i grupp eller enskilt. Terapin 

dokumenteras för att sedan utvärderas (American Veterinary Medical Association, 2011).   

Skillnaden mellan dessa har jag redan berört lite, men man kan säga att de mest framstående 

skillnaderna är att i AAT finns det en bestämt mål med terapin, det förs anteckningar och det 

utvärderas, och besöken går enligt ett visst schema. Detta till skillnad från AAA som kan ske 

mer spontant och inte har samma tydliga mål.  

 

2.2 Djurs betydelse för psykiskt sjuka 

Jasperson gjorde 2008 en studie med fem kvinnliga fängelseinternet i Utah, USA. Alla 

kvinnorna hade någon form av psykisk ohälsa, som exempelvis schizofreni eller borderline 

(Jasperson 2010).   

 

De tillfrågades om de ville deltaga i en gruppsession tillsammans med en hund, och alla 

tackade ja till detta. Gruppträffarna hade fokus på att lära internerna att exempelvis ta ansvar 

och att visa känslor på ett sunt sätt. Hunden användes alltid som modell.  

Om temat för veckan var att lära sig nya beteenden, fick internerna lära hunden ett trick, och 

sedan diskutera detta. Gruppmedlemmarna uttryckte att deras oro och depressiva tillstånd 

hade minskat stort. En medlem uttryckte att hon hade gillat gruppen, men att hon inte lärt sig 
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särskilt mycket. Terapeuterna uttryckte att internerna blivit mer självmedvetna och kom till 

terapin med en mer positiv attityd (Jasperson, 2010).  

 

Chu m.fl gjorde 2009 en studie i Taiwan bland 30 deltagare med schizofreni. 15 deltagare 

tillhörde en kontrollgrupp, och de andra tillhörde själva undersökningsgruppen. 3 deltagare i 

undersökningsgruppen fick dock avstå p.g.a. hundrädsla (Chu m.fl, 2009). Här gjordes före- 

och eftermätningar, men skillnaden från studien ovan är att det inte var bestämt på förhand 

vad som skulle ske varje vecka (programmet löpte över 8 veckor) utan snarare att det fanns ett 

tema. Vad som skedde mellan hund och deltagare var dock helt spontant. I de allra flesta 

områden var skillnaden signifikant till det bättre , både i jämförelse med kontrollgruppen och 

med tidigare siffror. Värden som mättes var bland andra självförtroende och 

självbestämmande (Chu m.fl, 2009).  

 

2.3 Djurs betydelse för äldre 

Många studier och tidigare forskning som jag har undersökt har liknande resultat som 

forskning gjord för andra målgrupper, vad gäller utfall. Därför beslutade jag mig för att titta  

på en studie som har gjorts där målgruppen är äldre ensamstående personer med ett husdjur, 

alltså inte boende på vårdhem eller annan typ av instutition. Pereytti (1990) gjorde en studie 

med 128 deltagare, hälften kvinnor hälften män för att se vilka värden som lyftes fram och hur 

de äldre själva uppfattade sin relation med sina djur. Deltagarna i studien kontaktades när de 

sågs sitta i parker och dylikt med sina djur, och intervjuer genomfördes sedan. Olika värden 

gavs, och intervjupersonerna fick svara på om de tyckte att det stämde överens med deras  

relation med sina djur. Vänskap kom först, för att följas av de kände ett känslomässigt band  

till sina djur. Det fanns ingen direkt skillnad mellan könen (Pereytti, 1990). Värt att nämna 

också är att runt 70% av både män och kvinnor nämnde att djuret var deras enda vän, och att 

de talade till, och behandlade det precis som att det vore en människa. Även fast det 

möjligtvis också nämndes så är det inte möjligheten till motion eller av säkerhetsskäl  

personerna i den här studien nämnde som primärt, utan just vänskap.  

 

 

2.4 En svensk studie om burfåglar på ett sjukhus 

Falk & Wijk (2008) gjorde för några år sedan en studie om hur äldre personer på ett sjukhus 

interagerade med de burfåglar som fanns placerade i ett uppehållsrum på avdelningen. Ett  



5 

 

urval av 35 personer gjordes, och dessa observerades under vissa bestämda tider på dagen. 

Varje observation varade 5-35 minuter. Tre olika områden i deras studie kan indentifieras. De 

mäter hur patienterna agerar med fåglarna, hur de uttrycker sig om fåglarna, och i vilken  

utsträckning fåglarna blir ett samtalsämne (Falk & Wijk, 2008). Nämnas bör också att det 

också finns de som inte alls reagerade på fåglarna, och de är inte redovisade i denna studie. 

Det står heller ingenstans om det var några patienter som reagerade negativt på fåglarna. 

 

Det de kunde se under sina observationer var att patienterna sökte kontakt med fåglarna, och 

att fåglarna var en källa till skratt och glädje, och att fåglarna var vackra att titta på. De talar 

också om fåglarna som ett samtalsämne. 

 

Through gestures and facial expressions, the patients expressed a desire to make those around them aware 

of the birds. The birds served as a source of conversation which simplified small talk amongst the patients. 

(Falk & Wijk, 2008) 

 

Vidare säger de också att de äldre gärna matade fåglarna, och påpekade för personalen att 

fåglarna behövde färskt vatten och fågelfrön (Falk & Wijk, 2008). 

 

2.5 Risker med att använda djur inom hälso-sjukvård 

Att det finns fördelar och nackdelar med att använda djur inom hälso-sjukvård och inom 

socialt arbete har jag genom mina intervjuer kunnat konstatera. De flesta av mina 

intervjupersoner har uttryckt nackdelar med att använda djur i socialt arbete, men det som 

tydligast lyftes fram var ökad arbetsbörda snarare än rena risker. DiSalvo mfl (2006) har 

skrivit en artikel i American Journal of Infection Controls, där man diskuterar de risker som 

kan finnas med att använda djur inom hälso-sjukvården. Författarna uttrycker att det är få 

studier som har gjorts gällande risker med att använda djur – de flesta studier behandlar bara 

de positiva aspekterna. De lyfter fram fyra teman som risker, nämligen allergier hos patienter  

eller personal, risken för skador, rädsla för djur, samt risken för zoonoser, det vill säga 

sjukdomar som är överförbara från djur till människa (DiSalvo mfl, 2006). De talar om att  

djur bör badas och borstas regelbundet för att minska riskerna för allergener. Vidare talar de 

om att bett från djur visserligen kan förekomma, men att det inte är särskilt vanligt 

förekommande. Huvudtemat i deras artikel handlar om zoonoser, och vilka risker det kan  
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innebära. Vissa människor är mer utsatta än andra, detta inkluderar äldre människor och små 

barn. De talar om vikten om att hålla en god hygien, samt att djurens hälsa regelbundet ska 

utvärderas av en veterinär (Di Salvo m.fl, 2006).  

 

Ett annat potentiellt problem är att servicedjur, främst hundar som denna artikel handlar om, 

är tillåtna på de flesta ställen där djur normalt sett inte är tillåtna, som exempelvis på sjukhus. 

Ett flertal stater i USA har en lag som gör att det är möjligt att påkalla polis om man inte får 

komma in i en viss byggnad med sitt servicedjur. Det går att hindra ett djur från att komma in, 

men då ska det utgöra ett uppenbart hot, allergi är inte ett skäl för att hindra djuren från att 

komma in (DiSalvo m.fl, 2006). Djur och dess dokumenterade positiva effekt har alltså 

ganska stor makt, och författarna konstaterar att det finns fler fördelar med att använda 

terapihundar än det finns nackdelar, så länge det sköts på ett bra sätt (Di Salvo m.fl, 2006).  

 

 

2.6  Robotar inom äldrevården 

Det har gjorts en del forskning på hur robotar och gosedjur kan användas inom äldrevården. 

Jag har själv i mina studier valt att förutom att försöka beskriva djurs roll inom vissa 

verksamheter, även försökt beskriva de skillnader som finns mellan djur och dockor. Då jag 

har försökt att få fram både för-och nackdelar med dessa två ville jag undersöka om det som 

lyfts fram i tidigare forskning kan relateras till mina egna studier samt om de fenomen som 

beskrivs är de samma.  

 

Wada m.fl (2008) har gjort en studie som involverar robotsälen Paro. Paro, som är täckt med 

vit päls, kan bland annat känna av röster och har ett inbyggt balanssinne. Hör hon ett högt ljud 

vänder hon huvudet åt det hållet ljudkällan kommer ifrån, och hon har också behov av att  

sova, bestämt efter en rytm. Med andra ord, ganska likt ett levande djur. Som en fördel 

gentemot andra typer av terapi, som beskrivs robotterapi ha fördelarna av att personalen inte 

behöver någon särskilt utbildning, samt att Paro inte innebär någon hälsorisk.  

Deltagarna i studien fick svara på några frågor i skalform. Om det är roligt att leka med Paro, 

om hon är söt, och såvidare. De som var mest positiva till sälen var kvinnor, medan männen 

rent generellt sa att den var söt, men att det inte var ett riktigt djur. Författarna generaliserar 

också och säger att män rent generellt tycker att det är ”tjejigt” att leka med gosedjur.  
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I studien nämns en patient som säger att djur är otäcka och smutsiga, men att Paro är snäll och 

inte bits, och att hon vill ha en sådan.  Vidare är det någon som säger att den verkar vara 

levande – men att det inte är ett riktigt djur (Wada m.fl, 2008). Studier visade också att endast 

de som fattat stort tycke för den ”levande” sälen fortsatte att leka med den efter att batterierna 

var uttagna.  

 

Studien ovan visar alltså att Paro blir väl emottagen – med batterierna i. Kan en robot ersätta 

levande djur? I min analys kommer jag att presentera de för-och nackdelar som beskrevs med 

en robot kontra ett levande djur. 

 

3 Metod 
Jag bestämde mig ganska tidigt för att genomföra min undersökning med kvalitativ metod, av 

flera olika anledningar. Mina frågeställningar är alldeles för komplex för att kunna besvaras i 

en enkät – jag har heller inte i en enkät möjlighet att kunna ställa följdfrågor. Utan följdfrågor 

hade mitt material blivit mycket mer begränsat och inte alls lika omfångsrikt som det är idag. 

Kvale (1997) menar att en forskningsintervju handlar om att erhålla kvalitativa beskrivningar 

av den intervjuades livsvärld, för att sedan kunna tolka detta, och att det som ska tolkas främst 

är ord och inte siffror.  Han säger också att intervjun är en mellanmänsklig situation, där 

samtalet handlar om ett tema av ömsesidigt intresse. Detta ska sedan renas för att föras ner i  

skriftlig form.  Att man som jag har ett djurintresse är inget jag tror är nödvändigt för att 

genomföra en studie liknande min. Jag tolkar det Kvale säger som att intresset hos den som 

intervjuar ligger i att få svar på förutbestämda frågor kring ett visst fenomen.  Vidare menar  

Kvale att en kvalitativ intervju kan ge en alternativ föreställning om det som är 

samhällsvetenskaplig forskning, i jämförelse med kvantitativa siffror (Kvale 1997). Han 

menar att det finns en rad frågor att ställa när man gör en kvalitativ intervju. För vem gör jag 

denna intervjun? Vad är syftet? Hur ska jag gå tillväga för att genomföra dessa intervjuer?  

 

Morse (1999) beskriver generaliserbarhet som ett fenomen som beskriver om en studie gjord 

kring en viss population kan jämföras med en annan population. Hon menar att målet gällande 

både kvalitativa och kvantitativa studier är detsamma, men att dessa typer av studier 

utvärderas på olika sätt. Bägge typer av studier går ut på att ta fram ny fakta, men medan 

kvantitativa studier utvärderas med tabeller och på så vis anses kunna svara för en hel 

population så anses kvalitativa studier vara representativa och generaliserbara då urvalet är 
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mer begränsat och tydligare fyller ett förutbestämt syfte. Alltså anses ett visst fenomen kunna 

beskrivas på liknande sätt genom kvalitativ metod av en annan population med liknande 

förutsättningar (Morse, 1999).   

 

Jag kan se förtjänster i att använda sig både av kvantitativ och kvalitativ metod. Precis som 

Kvale säger så handlar kvalitativ metod om att tolka det som sägs i en intervju, och det jag 

ville få fram i min undersökning kan siffror inte svara på. En kvantitativ metod kan förvisso 

ge möjlighet till följdfrågor, men då enbart förutbestämda, och inget man spontant kommer på 

längs vägen. Kvantitativ metod har fördelen av att den är enklare att mäta och inte behöver 

kodas på samma sätt för att hitta de svar man söker. Jag tror att en studie liknande min hade 

kunnat genomföras med kvantitativ metod, men kanske snarare i sådana fall som 

observationsstudie, då man mäter särskilda teman. När jag påbörjade min undersökning 

gjorde jag det förbehållningslöst och hade antagligen missat en del viktiga aspekter om jag 

använt mig av kvantitativ metod.  

 

Tanken med studien var från början att skriva om djur och deras terapeutiska verkan – främst 

hundar då det är det som ligger mig varmast om hjärtat och det är där jag har flest kontakter. I 

samråd med min handledare kom jag dock fram till att min tidsram var allt för snäv för att 

kunna undersöka det. För att komma fram till ett resultat skulle det krävas mer omfattande 

studier under en längre tid. Vidare hade jag också en tanke att genomföra observationer, men 

även detta var utanför min tidsram. En tidig tanke jag också hade var att genomföra intervjuer  

på anstalter som bedriver djurhållning, men p.g.a. etiska och geografiska skäl var inte det 

heller ett alternativ. Ett annat alternativ som jag hade en tanke om var handikappridning. 

Dock kom jag fram till i samförstånd med min handledare att det inte matchar mitt syfte på 

önskat sätt, hur intressant det nu än må vara.  Anledningen till detta är att djuret inte är i 

verksamheten på samma sätt, utan att man besöker djuret i ett förutbestämt syfte.   

 

Inriktningen på uppsatsen ändrades till att handla om vilka fördelar och nackdelar som förs 

fram med att använda djur, och vilken roll ett djur fyller. När jag började utforma min 

uppsatsidé var det tänkt att jag skulle göra intervjuer på ett antal verksamheter som använder 

sig utav djur, och ett antal intervjuer vid verksamheter som inte använder sig av djur, för att 

kunna göra en jämförelse mellan detta. Dock blev mitt syfte och mina frågeställningar väldigt 

inriktade just på fördelar och nackdelar, djurets funktion med mera, varav jag beslutade mig 

för att inte göra en komparativ studie, utan snarare försöka förstå och lyfta fram vilka 
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argument som förs fram för och emot användadet av djur i en verksamhet, och vilka 

skillnader som finns mellan djur och dockor.  

 

3.1 Urval 

Av geografiska skäl föll det sig mest naturligt att jag började söka efter verksamheter i 

närheten av mig. Då äldreomsorgen var det område där jag kände att jag hade störst möjlighet 

att få tag på intervjupersoner, var det också där jag började mitt sökande. Målet var att 

intervjua verksamheternas enhetschefer och gärna även någon anställd.  

Som nämnt ovan hade jag från början tänkt att undersöka användandet av hundar, specifikt. 

Jag har en del kontakter inom terapihundsverksamheter – dock visade det sig att det ekipage 

jag slutligen kom i kontakt med nyligen hade börjat introducera sin verksamhet i en kommun i 

norra Skåne. Det föll bort av den anledningen att jag ville göra intervjuer där användandet av  

djur är mer etablerat och har varit ett inslag under en längre period.  

 

Jag intervjuade sex stycken anställda och sex stycken enhetschefer och möjligt är att svaren 

hade blivit annorlunda om jag bara intervjuat enhetschefer, eller anställda.  Att jag valde att 

intervjua enhetschefer beror på att det är de som är beslutsfattande och att det också har varit 

deras uttalande som har varit avgörande när det gäller huruvida djur ska användas i 

verksamheten eller inte. Det är också de som har det yttersta ansvaret ifall det inte skulle 

fungera. Jag ville också ha de anställdas perspektiv då det är de som arbetar med brukarna 

dagligen och min tanke var att de anställda skulle kunna ge bra information från personalens 

perspektiv om hur brukarna faktiskt upplever djuren. Hade jag valt att intervjua bara 

enhetschefer finns det en risk att jag inte hade fått fram det jag ville med uppsatsen, då 

enhetscheferna inte möter brukarna i deras vardag i samma utsträckning som personalen gör. 

Om jag istället bara hade intervjuat personal så finns risken att jag inte hade fått fram 

bakgrunden och själva anledningen till att det blev aktuellt att använda djur i verksamheten.  

Intressant är att jag inte märkte någon signifikant skillnad på hur de anställda och 

enhetscheferna beskrev djuren och deras roller, samt fördelar och nackdelar med att använda 

djur i verksamheterna. Jag för ett närmre resonemang till varför jag inte intervjuade brukarna 

under avsnittet etiska överväganden.  
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3.2 Tillvägagångssätt 

Jag började med att gå in på kommunens hemsida och sökte mig där fram till olika 

äldreboenden, för att se om det stod något om att de använder sig utav djur. Där fick jag  

endast en träff, ett äldreboende där det fanns en huskatt. Det visade sig att telefonnumret 

angivet på kommunens hemsida var felaktigt, därför fick jag ringa till Socialtjänstens växel  

för att få tag på det korrekta numret. Jag frågade då även om de kunde ge tips på andra ställen. 

De nämnde ett, men vid närmre kontroll visade det sig att de inte hade haft djur där på flera 

år. Jag träffade vid ett tillfälle en bekant till en vän till mig, som jobbade på ett äldreboende 

där det fanns en katt som gick ut och in som den ville. Katten tillhörde inte äldreboendet utan 

hörde egentligen hemma hos en granne på samma gata. Denne bekante hade också tips på ett 

ställe i en annan grannkommun där personal brukade ha med sig hund. Dock hade inte 

enhetschefen där tid att låta sig intervjuas, utan hänvisade i sin tur till ett ställe i närheten där 

de använder sig utav djur. Enhetschefen på det första stället som jag hittat på kommunens 

hemsida, alltså det med huskatten, tipsade i sin tur om ett ställe där de hade haft katt, men 

gjort sig av med den nyligen på grund av allergi. 

 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att jag egentligen bara fann en verksamhet genom att 

leta själv, resterande verksamheter jag har intervjuat har jag kommit i kontakt med genom att  

bli hänvisad av andra, vilket i det här fallet verkade vara mer tillförlitligt än att söka på 

internet. Min strategi utgick alltså från principen om snöbollsurval (Denscombe, 2000), och 

detta ledde till att jag vid mina första intervjuer fick tips ifrån mina intervjupersoner om 

ytterligare personer att kontakta. Fördelen med snöbollsurval är att jag fick möjlighet att 

komma i kontakt med personer som jag kanske inte hade kommit i kontakt med annars, då det 

inte visade sig vara alldeles enkelt att hitta verksamheter i min närhet som skriver ut att de 

använder sig av djur. Snöbollsurval skulle kunna vara en nackdel om intervjun hade haft annat 

syfte, t.ex. att referenspersonerna gav namn på andra personer som bara hade liknande åsikter. 

Dock var mitt syfte med att använda ovan nämnd metod endast att hitta verksamheter som 

använder sig utav djur – vad de i själva verket tyckte om djuren var ju för mig okänt. Därför 

kan jag säga att snöbollsurval enbart var en fördel för mig, särskilt med hänsyn till att, som 

ovan nämnt, att mitt utbud inte var särskilt stort. 
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Jag gjorde fem stycken intervjuer på fyra olika ställen, varav en var en parintervju. 

Intervjuerna har gjorts både med enhetschefer och anställda. Parintervjun gjordes med en 

enhetschef och en anställd samtidigt. Intervjuerna spelades in och varierade i längd från trettio 

minuter till ca. en timme styck. Intervjuerna var semistrukturerade med ett visst antal 

förbestämda frågor med möjlighet att kunna ställa följdfrågor om så behövdes.  

 

Intervjuguide är bifogad, se bilaga. Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades dem 

från tal till text, för att sedan kodas för att hitta relevanta nyckelord.  

 

Att jag själv har ett stort djurintresse och följdaktligen också stort personligt intresse i detta 

ämne kan både ha för-och nackdelar. Den största fördelen som jag själv upplevde var att det 

var förhållandevis enkelt att komma på följdfrågor i den mån det behövdes. En risk hade 

kunnat vara att jag själv läste in och tolkade svar som inte existerade, men jag anser att jag har 

kunnat förhålla mig neutral till ämnet. För att underlätta för mig själv att förhålla mig neutralt 

till ämnet så försökte jag skapa en intervjuguide där frågorna inte var ledande och där jag bara 

vid behov ställde följdfrågor om jag ansåg att något behövde förtydligas. Jag höll mig sedan 

strikt till denna guide för att skapa ett genomgående tema och för att göra det lättare för mig 

att sedan jämföra mina intervjuer.  

 

 

3.3 Beskrivning av verksamheterna 

De verksamheter som jag har besökt är beskrivna på ett sådant sätt att de inte ska kunna gå att 

identifiera helt.   

 

Den första verksamheten jag besökte var ett demensboende i södra Sverige där det funnits en 

huskatt sedan huset byggdes, just denna katten hade bott där ett par år. Förutom huskatten har 

även enhetschefen och en del anställda med sig sina hundar under sina arbetspass. Tidigare 

har man även haft fåglar. Här gjorde jag en intervju med enhetschefen och en anställd 

samtidigt.  

 

Den andra verksamheten jag besökte var ett äldreboende, också detta i södra Sverige. Där 

finns det en katt som inte tillhör äldreboendet utan en granne på samma gata, men katten är 

där dagligen och är så tillåten att vara. Här har man även ett akvarium och man har även haft 
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höns. Till våren ska man få kycklingar igen. Här intervjuade jag enhetschefen och en anställd 

under två separata intervjuer.  

 

Den tredje verksamheten jag besökte var ett äldreboende i södra Sverige. Här fanns tidigare 

en katt, den hade man dock fått göra sig av med p.g.a. allergi hos en anställd. En boende på 

stället hade en fågel i bur som han brukade ta med sig ut i de allmänna utrymmena. 

Här gjorde jag en intervju med en anställd då enhetschefen inte hade möjlighet att ta emot 

mig. 

 

Den fjärde verksamheten jag besökte var en verksamhet i södra Sverige. Det finns här två 

inriktningar, äldrevård samt boende för psykiskt funktionshindrade män. Här finns en katt  

samt fåglar. Det är också mycket vanligt att personalen har med sig sina hundar på sina 

arbetspass. Här gjorde jag en intervju med enhetschefen.   

 

4 Etiska överväganden 
 

Mina intervjupersoner samt de platser jag har besökt är anonymiserade. Namnen är fingerade 

i mina citat, och jag har inte angivit exakta orter där jag har genomfört mina intervjuer. 

Vetenskapsrådet (2011) menar att anonymitet i vissa fall är nödvändig för att en studie ska bli 

godkänd. De menar också att det inte alltid är av intresse att få reda på identiteter. I min egen 

studie anser jag det viktigt att nämna vad det är för slags ställen jag har besökt och vilken 

position i verksamheten intervjupersonen har, ingenting annat. Vetenskapsrådet (2011) menar 

dock att anonymitet har den nackdelen att det kan bli svårt att kontrollera den fakta som tagits 

fram. Av etiska skäl har jag inte intervjuat brukarna själva. Det enda som jag personligen hade 

tyckt varit försvarbart är att göra en observationsstudie på brukarna, men som ovan nämnt på 

grund av tidsbrist var detta inte genomförbart. Vetenskapsrådet (2011) nämner också att man 

bör ha en skriftlig medgivelse av de man önskar observera, och det hade antagligen varit svårt 

för en del av de berörda brukarna att fullt förstå syftet med studien. Moyle m.fl. (2007) 

beskriver att personer med demens genomgår personlighetsförändringar och får svårare att 

klara sig själva, samt att det påverkar minnet och det kognitiva tänkandet. Det beskrivs också 

att det är svårt att genomföra intervjuer med denna kategori av brukare då de kan ha 

svårigheter med minne och insikt. Förutom att det föreligger etiska skäl (jag vill inte utsätta 

brukarna för intervjuer) så föreligger det alltså också praktiska skäl. Noteras bör att inte alla 
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verksamheter jag besökte hade brukare med demens, men en del hade. Hade jag valt att 

intervjua bara vissa brukare (de utan demens, så hade inte min studie blivit enhetlig och syftet 

hade gått förlorat. Att jag inte har valt att intervjua brukare har den nackdelen att den 

informationen jag har fått inte är förstahandsinformation, utan som bäst 

andrahandsinformation. I relation till ovan nämnda argument valde jag ändå att intervjua 

personal.  

 

Som nämnts ovan har jag själv en ganska stark förförståelse för området, jag är själv 

djurintresserad. Därför valde jag att ha ett syfte som beskriver både fördelar och nackdelar 

snarare än att bara lyfta fram de positiva aspekter som finns med att använda djur i olika 

verksamheter. Jag ville veta vad djur tillskrivs för roller snarare än att svara på om det bara 

innebär fördelar eller nackdelar att ha djur i sin verksamhet och jag anser att jag i min 

intervjuguide var noga med att föra fram frågor som gäller djurs både positiva och negativa 

verkan.  

 

 

5 Teoretiska utgångspunkter 

 

5.1 Socialkonstruktionism 

Socialkonstruktionism handlar om hur vi människor konstruerar olika händelser och fenomen 

i olika sammanhang.  

The core idea seems clear enough. To say of something that it is socially constructed is 

to emphasize its dependence on contingent aspects of our social selves. It is to say: This 

thing could not have existed had we not built it; and we need not have built it at all, at 

least not in its present form. Had we been a different kind of society, had we had 

different needs, values, or interests, we might well have built a different kind of thing, or 

built this one differently (Boghossian, 2001).  

 

En social konstruktion är alltså någonting som vi människor skapar i ett samhälle, och som 

kan se helt annorlunda ut beroende på vilka normer som existerar i ett visst samhälle. 

Kan djur vara socialt konstruerade? Stibbe (2001) menar att sociala konstruktioner inte 

existerar hos den enskilda människan, utan snarare vid interaktion och utbyte av information 

från andra människor i ett samhälle. Han menar också att djur kan konstrueras på olika sätt,  

helt beroende på hur de behandlas av samhället. Författaren nämner också att vi kan 

konstruera djuren till att vara skällsord, och han konstaterar här en skillnad mellan djurslagen.  



14 

 

 

Fåglar omnämns ofta i positiva ordalag (fri som en fågel etc.) medan exempelvis hundar 

förekommer oftare vad gäller skällsord eller negativa sammanhang. Att någon bär 

hundhuvudet är knappast inte positivt laddat. Han konstaterar att ju mer domesticerat 

djurslaget är, desto oftare förekommer det i dessa negativa sammanhang (Stibbe, 2001).  

Arluke & Sanders (1996) menar att djuret kan konstrueras som en familjemedlem för vissa, 

till den grad att djuret sörjs lika mycket som om det hade varit en människa.  Som en kontrast 

tas också upp att djur kan konstrueras som ett arbetsredskap, t.ex. slädhundar vars identitet 

kan bestå av bara ett nummer eller en siffra (Arluke & Sanders, 1996).  

 

Vidare menar författarna att sociala konstruktioner är något som kan ändras över tid. Det som 

en gång var vilt kan möjligtvis tämjas (Arluke & Sanders, 1996). Och det är ju på den vägen 

våra tamhundar är domesticerade idag.  

 

5.2 Utbytesteori 

Utbytesteori handlar om att ge något och att få något i gengäld. Cropanzano & Mitchell 

(2005) talar om att det finns vissa riktmärken vad gäller ovan nämnd teori. Regler och normer 

är riktlinjer i en bytesprocess. Man kan byta pengar mot tjänster, en löntagare får lön för utfört  

arbete. Författarna nämner sex olika resurser vad gäller utbyte. Dessa resurser är: kärlek, 

information, status, pengar varor och tjänster. De nämner också att värdet på dessa beror på  

avsändaren. Rör det sig om pengar spelar det inte så stor roll vem som ger oss dem, medan vi 

inte accepterar kärlek från vem som helst (Cropanzano & Mitchell, 2005).  

 

De utbyten som sker som inte involverar pengar eller andra konkreta ting kallas symboliska. 

Ju mer konkret ett utbyte är, desto större är chansen att det är kortsiktigt, som t.ex. byte av  

tjänster eller varor. Är bytet mer av ett symboliskt värde fortlöper det i regel över en längre tid 

(Cropanzano & Mitchell, 2005).   

 

Vidare menar Lawler (2001) att social utbytesteori handlar om ett utbyte där den ena parten 

har något som den andra vill ha, att den andra parten har någonting som man inte kan uppnå 

själv, fysiska eller abstrakta saker. Han menar också att personer upplever ”ups” and ”downs” 

beroende på resultatet av utbytet. Människor kan uppleva stolthet, bli exalterade eller 
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tacksamma, likväl som att de kan bli arga eller skämmas. Han menar att känslor är 

motiverande då positiva känslor får oss att må bra (Lawler 2001).   

I min analys kommer jag att presentera de utbyten jag har kunnat identifiera i mina studier.  

 

 

6 Analys 
Genom personalens beskrivningar konstruerades djur både som något fördelaktigt och som 

något problematiskt. Olika djur beskrevs på olika sätt, och tillskrevs olika roller i 

verksamheten. Då den information jag har fått inte kommer direkt från brukarna, har jag 

försökt undersöka hur djur konstrueras av personalen och vad de tillskrivs för roller i de olika 

verksamheterna. Något som jag upptäckte när jag gick igenom mitt intervjumaterial var att ett 

och samma slags djur som funnits eller fanns hos två olika verksamheter beskrevs ha en 

liknande roll, men att detta kunde beskrivas både som något positivt och något negativt. 

Skillnader mellan levande djur och dockor beskrevs också.  

 

Min egen studie visar på för-och nackdelar med både levande djur och dockor, och det som är 

en fördel (det lever), blir också en nackdel (det är ömtåligt). Wada m.fl gjorde en studie som 

nämnts ovan om robotsälen Paro, som visar också att ett flertal patienter känner att den inte är 

levande, och detta framställs som något negativt. Studien beskriver också observationer som 

gjorts där en av de äldre uttrycker levande djur som smutsiga och farliga, men att robotsälen 

är dess motsats. Ingen av mina intervjupersoner beskrev att de upplevde att brukarna tyckte att 

djuren var farliga, men till viss del kan jag ändå relatera till min egen studie. Flera 

intervjupersoner beskrev att ett gosedjur kan behandlas hur som helst utan risk för djuret, och 

det tolkar jag också som att denna risk innebär att det levande djuret kan säga ifrån vid omild 

behandling, det kan aldrig en docka eller ett gosedjur. 

 

Nämnas bör att jag inte någonstans i denna studie har studerat djurens perspektiv. Mina 

intervjupersoner har beskrivit hur de tycker att djuren hanterar brukarna, men jag har inte 

gjort något större etiskt övervägande över hur djuren faktiskt upplever det. En del av 

utbytesteorin är att det bytet som sker ska gagna bägge parter. Det som har framkommit är att 

djuren undviker de brukare som inte vill ha kontakt snarare än att djuren skulle fara illa. Jag 

tolkar mina intervjuer som att det inte nödvändigtvis behöver vara känslor som något slags 

ömsesidigt utbyte, utan djuret kan likaväl söka upp en brukare för att djuret vet att brukaren i 
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fråga har mat till den. Utbytet behöver således inte vara av samma art, utan precis som 

beskrivit ovan kan en känsla (ömhet och närhet) bytas mot en vara (kattmat).  

 

Med hänvisning till Boghossian ovan kan saker ha helt olika betydelse beroende på vilket 

sammanhang de sätts in i. Tidigare presenterade jag en studie som gjorts av Chu m.fl. kring 

schizofrena och deras interaktion med djur. Liknelsen är att det visar sig att djur kan ha en 

positiv effekt både om det finns ett mål med terapin och om effekten är något som kommer 

efter spontant umgänge med djur utan ett förutbestämt mål.  Gruppmedlemmarna har i dessa 

studier också fått möjlighet att uttala sig själva, medan den information jag har fått enbart har 

kommit ifrån anställda. Möjligt är att siffrorna hade blivit annorlunda om man hade tvingat 

även de hundrädda att deltaga. Det som jag har märkt som ett tydligt spår i de intervjuer jag 

har gjort och den forskning jag har läst är att interaktionen med djur är helt frivillig. Att det 

överlag är positiva ordalag kring användandet av djur kan möjligtvis bero på att deltagandet är 

just frivilligt, till skillnad från många andra program och interventioner, och det är någonting 

som naturligtvis också måste beaktas.  

 

Vänskap handlar om att ge och att ta, och det är nog inte särskilt många människor som blir 

lyckliga av att bara vara mottagare eller givare. Om vi, i enlighet med en studie jag nämnde 

ovan gjord av Pereytti antar att äldre människor generellt känner sig väldigt ensamma så är 

det helt klart tänkbart att närheten till ett djur kan vara otroligt givande. Ett flertal av mina 

intervjupersoner uttryckte att de boende kände en ansvarskänsla över djuren, vad gäller mat 

och liknande, och kanske är det inte bara känslan av att känna sig behövd istället för att bara 

vara mottagare av hjälp som är relevant, utan kanske även känslan av omtanke för en kär vän, 

det vill säga djuret.  

 

Jag presenterade ovan en studie som gjorts av Falk & Wijk kring burfåglar på ett sjukhus. 

Vissa saker jag har kunnat se i denna studie stämmer överens med den information jag själv 

fått fram genom mina intervjuer, såsom exempelvis en vilja att göra omgivningen 

uppmärksamma på djuret, samt påpekan om att djuret vill ha mat och vatten. Ett av mina 

intervjuställen hade fått göra sig av med sina fåglar för att de äldre klagade på att fåglarna 

förde för mycket oväsen. En möjlig orsak till att detta inte finns nämnt i artikeln ovan skulle 

kunna vara att observationstiden är väldigt begränsad, samt att den är gjord på ett sjukhus, där 

man i regel bara vistas en kort period. Just fåglar och det förmåga att vara högljudda kom 

också att beskrivas som något positivt, vilket jag kommer att presentera nedan.  
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DiSalvo m.fl. beskriver ovan riskerna med att använda djur i verksamheter. Inget utav de 

ställen jag besökte använde sig av terapihundar, men däremot hade alla ställen utom ett djur 

som vistades där dygnet runt eller stora delar av dagen. Allergi har, precis som i studien 

nämnts som ett potentiellt problem på en del ställen jag besökte, men inte alla. Att djuren 

kunde bitas eller överföra sjukdomar var ingenting som mina intervjupersoner nämnde som en 

risk eller nackdel. Att inte alla gillar djur lyftes fram, men det beskrevs inte som något större 

problem. 

 

Djur kan vara en källa till utbyte. De brukare som var målgrupper i de verksamheter jag 

besökte var föremål till att ständigt få hjälp. Min erfarenhet av de intervjuer jag gjorde var att 

djur kunde vara ett ansvarsområde, och faktiskt kunna ge en känsla av att känna sig behövd. 

Det här är en symbolisk interaktion, värdet på det som brukaren ger är inget som kan mätas,  

men kan ändå, enligt min uppfattning, ge en känsla av välbefinnande. En annan aspekt vad 

gäller utbytesteori är att det är möjligt att både ge och få fysisk närhet från ett djur, precis som 

Lawler nämner ovan.   

 

Alltså hundarna är ju...de tycker om att bli klappade på morgonen, eller hela dagen, det är lika gott varje 

gång. (Lisa) 

 

Brukaren bestämmer om och när detta ska ske, och några andra villkor för det utbytet finns 

inte. Några intervjupersoner beskrev att brukarna inte alltid uttrycker med ord hur de upplever  

en situation tillsammans med ett djur, men att det ändå genom kroppsspråk går att svara på 

hur de interagerar med djuret. Det beskrivs också att djur kan göra att brukaren känner sig 

behövd, men det är endast ett självupplevt fenomen och inget som i själva verket existerar. 

Det är också rimligt att tro att djur för vissa brukare ger en känsla av trygghet.  

 

När jag gjorde mina intervjuer kunde jag identifiera ett antal områden, både positiva och 

negativa, som kommer att presenteras nedan.  Följande teman identifierades i min analys: 

 

 Djur är ett samtalsämne 

 Djur är ett ansvarsområde 

 Djur ger närhet 

 Djur är ett signum för verksamheten 
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 Djur kan innebära risk för allergi 

 Djur är en ökad arbetsbörda 

 Djur gillas inte av alla 

 

 6.1 Positiva aspekter med djur 

Vid genomförande av mina intervjuer beskrevs de olika djuren ha positiva aspekter. De 

beskrevs som ett samtalsämne, ett signum för verksamheten, och även som ett 

ansvarsområde för de boende på de olika verksamheterna.  

 

6.1.1 Djur är ett samtalsämne och det händer något kring djur 

Flertalet av mina intervjuer visade att djur är ett ämne som ger möjlighet till interaktion, dels 

mellan brukarna, de anhöriga, och de anställda. Med andra ord visade mina intervjuer att djur 

är ett samtalsämne som kan diskuteras och på så sätt sammansvetsa ovan nämnda grupper 

och ge en känsla av gemenskap. En intervjuperson som jobbade på en verksamhet med höns, 

nämnde att hönsen gav upphov till diskussioner om hur det var när brukarna själva hade 

höns, och att vissa nämnde att de tyckte det var skönt att inte behöva ta hand om höns längre. 

Ett djur kan också vara något att skoja och skämta om. På det stället de hade höns berättade 

en intervjuperson att brukarna brukade skratta åt personalen som stundtals var ute och jagade 

hönsen, och även att de uppmärksammade andra brukare på detta. 

 

Ja, det tyckte de. Sen berättade de för de som inte såg. Något nytt att prata om. Det blev ett samtalsämne. 

(Nils) 

  

Detta ledde alltså till att de blev roade själva, det ledde också till att de kunde uppmärksamma 

andra på något annorlunda, ett avbrott i vardagen. En annan positiv aspekt som beskrevs av en 

intervjuperson var att djur ger en möjlighet till utevistelse. Intervjupersonen beskrev 

situationen med äldrevården i Sverige rörande att de gamla inte kommer ut tillräckligt. Hon 

beskrev det som tvärtom där hon jobbar, det vill säga att det kan vara svårt för att få ut de  

gamla. De brukade då använda hönsen som ett argument för att få med sig de gamla ut, ”nu 

måste vi se till hur hönsen har det”.  (Eva) Ett djur kan man tala om, men också kring. En 

intervjuperson beskrev att deras fåglar användes i rehabiliterande syfte – det vill säga att 

brukare tillsammans med personal stod och samtalade kring fåglarna.  
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Det jag kan känna först och främst med fåglar, många äldre har faktiskt haft fåglar, det var vanligare förr 

än idag. De tycker det är trevligt att ställa sig vid fåglarna och prata lite. (Lisa) 

 

Dessa fåglar var placerade centralt i ett rum där det var tänkt att det skulle vara mycket 

aktivitet och hända mycket. Här fann jag även en mycket intressant skillnad. Fåglarna på ovan 

nämnda ställe beskrev som trevliga för att de kacklar och låter. Ett annat ställe jag besökte 

använde samma värde, alltså att fåglar de haft hade kacklat. De hade dock fått göra sig av med 

fåglarna för att de kacklade, och det var inte alls uppskattat. Här kan man alltså se att 

fåglarnas identiska uppförande kan konstrueras på två olika sätt, som trevligt eller jobbigt. 

Stibbe menar att sociala konstruktioner inte existerar hos den enskilda människan, utan 

snarare vid interaktion och utbyte av information från andra människor i ett samhälle. Han 

menar också att djur kan konstrueras på olika sätt, och det kan tydligt ses ovan att ett och 

samma djur och det läte det ger ifrån sig blir två helt olika upplevelser.  

 

Fiskar beskrevs också som något att kommentera, hur många fiskar det är i akvariet till 

exempel, och det beskrevs hur brukare stannade till vid akvariet för att titta på fiskarna. Fiskar  

kan man inte interagera med fysiskt på samma sätt som djur med päls, men det beskrevs ändå 

som givande för många brukare. 

 

6.1.2 Djur är ett ansvarsområde 

Flera av mina intervjupersoner beskrev att djur kan vara eller ge en känsla av ansvar. En 

verksamhet jag besökte för psykiskt funktionshindrade hade en huskatt som de boende 

ansvarade för. Där fanns en man som beskrevs som att katten var det enda han värnade om, att 

den hade det bra.  

  

Han värnar jättemycket om det, det är faktiskt det enda han värnar om så är det katten, inget annat. Han är 

mån om att den ska ha det bra. Det är betydelsefullt för honom att han känner att det ligger på hans 

ansvar, att den ska ha mat och så. (Lisa) 

 

Cropanzo & Mitchell beskriver ovan att utbytesteori också kan innefatta symboliska värden, 

det vill säga sådant som inte är av ekonomiskt värde. Citatet ovan visar att den brukare som 

citatet åsyftar kanske inte har en konkret vinst i att mata katten, men det kan däremot tolkas  

som att han vinner på det då det ger honom en ökad ansvarskänsla.  Det var upp till de boende 
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att se till så att katten hade mat och rent i sin låda. Personalen såg till att det inhandlades mat 

och kattsand, och det var också de som hade det yttersta ansvaret gällande veterinärvård, 

såsom vaccinering och dylikt. Ett annat ställe jag besökte nämnde något liknande. Ett 

äldreboende där de boende inte hade något ansvar för katten som bodde där, men det beskrevs 

också att de ansåg det viktigare att katten fick gå ut och fick mat än att de själva fick mat.  

 

De äldre tycker det är jätteroligt att säga, Du du du, kan du släppa ut Ebba där? (Stina) 

 

En anställd på samma ställe brukade på tisdagar ha med sin hund Fido. En boende kunde på  

måndagar säga: 

 

Imorgon är det tisdag Nils – då kommer Fido. (Nils) 

 

Varje vecka ger den boende Fido en godispinne, som de anhöriga får köpa, och det beskrevs 

av personalen som ett självupplevt ansvar för just denna boende. En tredje verksamhet hade 

en brukare som brukade köpa mat och katten de hade där, men det beskrevs inte som ett 

ansvar utan att gjorde det för att han tyckte att det var mysigt att ha katten hos sig.  På ett 

ställe beskrevs inte känslan av ansvar alls, så jag kan inte säga att det var helt genomgående, 

men den konstruerade bilden av ansvar fanns på majoriteten av ställena.  

 

6.1.3 Djur ger närhet 

Att djur ger närhet var det jag trodde på förhand skulle beskrivas som det allra viktigaste. Det 

beskrevs också som viktigt på alla ställen jag besökte, men inte alls i den utsträckning som 

jag trodde, eller snarare kanske jag ska säga, det beskrevs inte överallt som det primära. Den 

fysiska närheten beskrevs som viktig, och olika värden användes för att beskriva hur de 

anställda uppfattade att brukarna uppskattade att ha ett djur nära. Något som var övervägande 

var att alla ställen utom ett hade en katt som inte var speciellt kelsjuk, utan mer självständig. 

Detta kan naturligtvis ha betydelse för att närhet ofta inte beskrevs som det mest primära. Det 

som främst beskrevs var det rent fysiska, det vill säga att intervjupersonerna uppfattade det 

som att brukarna blev lugna av att ha en mjuk päls att klappa på, att brukarna märker att 

djuret lever och att det har tyngd.  

 

I enlighet med det Lawler säger angående utbytesteori kan man säga att personalen upplevde 

att brukarna fick ett positivt utbyte av att umgås med djuren, hos de som visade intresse så att 
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säga, samt att de som inte ville ha kontakt med djuren inte hade detta, för att undslippa de 

negativa reaktioner som också beskrevs. Han menar att människor kan uppleva positiva och 

negativa känslor beroende på utbytet, och att utbytet går ut på att få något man själv inte kan 

uppnå, fysiskt eller abstrakt.  Andra reaktioner som beskrevs var att de kunde se ögonen lysa 

upp och att brukarna log när de fick ett djur i knät. Intervjupersonerna beskrev på ett flertal 

ställen att inte alla brukare kan uttrycka sina önskningar, utan att personalen  då får tolka vad 

de vill. Ett exempel som togs upp var att om de såg en brukare böja sig ner mot djuret kunde 

de lyfta upp det i knät på denne.  

 

Det vanligaste är att man vill klappa, att man bockar sig fram eller böjer sig ner och vill klappa och känna 

lite. (Lisa) 

6.1.4 Djur som ett signum för verksamheten 

Något som fascinerade mig ganska mycket var att man kan ha väldigt olika syn på djur och 

hur mycket djuren har präglat de ställen jag besökte. Ett ställe jag besökte hade som signum, 

att detta stället är byggt med katt. De hade alltid haft katt, sedan stället byggdes för ett tjugotal 

år sedan, men om någon skulle bli allergisk skulle de behöva göra sig av med katten  På ett 

annat ställe såg man inte allergi som ett problem ens. Enhetschefen där uttryckte sig på 

följande sätt: 

 

Det är inte den generationen som är allergiska, och det är de vi är här för. (Lisa) 

 

Hon menade att om en anställd blir eller är allergisk har man alltså ett val att antingen ta 

medicin eller om möjligt bli erbjuden jobb på en av deras andra enheter. Att göra sig av med 

djuren är alltså inte ett alternativ. Som synes är det väldigt olika hur man ser på det här med 

risker att ha djur, och hur pass de präglar verksamheten.  

 

6.2 Negativa aspekter med djur 

Det nämndes också negativa aspekter med att ha djur. Det som nämndes var risken för allergi, 

att alla inte gillar djur, och att det medför extra arbetsbörda. 
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6.2.1 Risk för allergi 

I ett tidigare avsnitt beskrevs allergi hos personal och brukare som något som kan avgöra ett 

djurs framtid i en verksamhet, men det behöver inte alltid vara så. Allergi och erfarenheter av 

allergi beskrevs ganska olika på de ställen jag besökte.  

 

Boghossian menar i enlighet med socialkonstruktionism att saker värderas olika i olika slags 

samhällen, och om vi hade levt i ett annat samhälle så kanske det aktuella värdet hade sett 

annorlunda ut, i likhet med hur allergi beskrevs i min studie. Ett ställe hade inte haft problem 

med allergier, men beskrev att de skulle få göra sig av med djuret om det skulle visa sig att 

boende eller personal blev så allergiska att de inte kunde vistas tillsammans med katten. Ett 

annat ställe beskrev att om allergi skulle vara ett problem så var personen i fråga tvungen att 

vara jätteallergisk för att det inte skulle fungera, då katten i fråga rörde sig över så stora ytor. 

Det beskrevs att om allergi skulle uppstå så skulle en diskussion få tas då om hur man skulle 

göra. På ett ställe beskrevs inte allergi som ett problem för verksamheten. Om allergi uppstod 

beskrevs det som att möjligheten att ta tabletter alternativt få ett erbjudande om ett nytt jobb, 

antingen inom verksamheten eller helt enkelt söka sig någon annanstans.   

 

 

6.2.2 Alla gillar inte djur 

Det här var också ett värde jag trodde skulle vara större än vad det i verkligheten var där jag 

var och gjorde mina besök. Genomgående beskrevs inte just rädsla som ett problem, och det 

beskrevs också på de flesta ställena att det var så stora ytor som djuret rörde sig på, så att det 

var möjligt att hålla djuret från de brukare som inte var särskilt intresserade av att vara nära 

det. Här beskrevs anhöriga som en stor hjälp, att kunna berätta för personalen att brukaren inte 

är så förtjust i djur  i den mån brukaren inte kan föra sin egen talan.  

 

Däremot har jag kanske hört att de säger, mamma är inte så glad för katter. Jättebra säger vi, då håller vi 

katten borta från din mamma. (Stina) 

 

På samma ställe beskrevs det att katten, i det här fallet, ändå behövde få kunna vistas 

någonstans, exempelvis i allrummet. Det skulle ju kunna innebära ett problem då man inte 

kan hindra de boende från att vistas där, men det var inget direkt som beskrevs. På de ställen 

där personal emellanåt hade med sig hundar beskrevs möjligheten att stänga in hunden i ett 

rum. En annan aspekt som togs upp var att gamla är bräckliga och att man inte kan riskera att 
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de blir omkullsprungna av hundar som springer fram och tillbaka.  Det nämndes också att djur 

kan framkalla minnen från förr. Som jag nämnde ovan med hönsen kan det vara positivt, men 

det kan naturligtvis också vara negativt, alltså att ett möte med djur kan leda till rädsla hos 

brukaren, inte bara ogillande. Återigen beskrevs dock möjligheten att avskärma djuret från 

brukaren. En intervjuperson beskrev en brukare som inte gillade katter, men var road av att 

schasa bort katten. Genomgående beskrevs det på alla verksamheter att möjligheten finns att 

brukarna inte gillar djuren, och så var det på flesta ställen också för några brukare, men det 

konstruerades inte som ett olösligt problem eller något som gjorde att man hade tanke på att 

göra sig av med djuret i fråga.  

 

Som jag beskrev innan så undviker människor inom utbytesteori att göra sådant som vi inte 

har någon vinst i. Cropanzo & Mitchell menar att värdet på utbytet beror på avsändaren, och 

att om utbytet involverar kärlek så accepterar vi det inte från vem som helst. Det skulle man 

kunna tolka som att de som inte har något utbyte av djuren inte interagerar med dem, och att  

det inte nödvändigtvis behöver betyda att man är rädd – bara att man inte får något utbyte.  

 

 

6.2.3 Ökad arbetsbörda 

Att ha ett djur i verksamheten innebär en extra arbetsbörda – min fråga var om den bördan är 

såpass omfattande att det skapar olust bland personalen. På de flesta ställen jag intervjuade 

fanns det ett antal i personalen som hade det yttersta ansvaret vad gäller mat och annan 

omvårdnad, såsom veterinärvård och byte av kattsand. På ett ställe var som jag nämnt ovan, 

brukarna ansvariga för den dagliga omvårdnaden av katten, men att personalen ändå har det 

yttersta ansvaret. Det beskrevs på de flesta ställen att det är vissa i personalen som har  

tagit på sig ansvaret för djuret, av den anledningen att man ska veta att det blir gjort, och detta 

beskrevs också som en förutsättning för att det skulle fungera att ha djur.   

 

Ja det ska skötas och det är personalen som får göra det. En katt kan ju bli 20 år. Alltså det är ju väldigt 

lång tid. Man måste ha det med sig när man skaffar katt tilll ett boende. (Nils) 

 

Ett ställe jag besökte hade en katt som inte tillhörde verksamheten, utan var där nästan 

dagligen på besök. Inte alla i personalen gillade katten, och vissa stängde ute den om de såg 
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den. Katten i fråga kunde ibland hoppa upp på diskbänkar och den hade tidigare gjort behov i 

blomkrukor och dylikt. Det beskrevs här som att man var fri att göra vad man ville med  

katten, ville man stänga ute den så fick man göra det. Enhetschefen som jobbade inom den 

verksamheten var själv katträdd och katten var inte välkommen in till hennes kontor.  

 

På de flesta ställen jag besökte var man välkommen med egna djur, både som personal och 

som boende. Huruvida man som boende kunde ta hand om djuret själv eller inte var olika 

viktigt från enhet till enhet. En intervjuperson beskrev att de haft en brukare som hade haft 

med sig sin egen katt, men det fungerade inte alls då katten inte tog flytten bra, och den fick 

därför flytta. En annan verksamhet beskrev att djur är välkomna om brukarna är i det skick att 

de kan ta hand om djuret själv. På ett annat ställe fick jag berättat för mig om ett akvarium  

som sprungit läck, där det krävdes stora insatser för att samla upp allt vatten, så man måste 

också ha med i beräkningen att det kan hända oväntade saker. Samma ställe hade också höns, 

och där hade de anställda ett stort ansvar med att att göra rent och att fånga höns som rymt, 

men det beskrevs inte direkt som ett problem. 

6.3 Skillnader mellan djurslag 

Alla ställen jag har besökt har haft eller har katt. De fördelar som har lyfts fram med katter är 

att det är ett smidigt  djur att ha. Det har en mjuk päls och man kan klappa den, men den 

ställer inte samma krav på motion exempelvis, som en hund gör. Det beskrevs också att 

hundar är enmansdjur, medan de upplevde att katter har ett bredare perspektiv och är mer 

flexibel.  

 

En hund är ju väldigt nöjd om det är samma person, max två. Då är de nöjda. En katt har ju ändå ett större 

perspektiv, så det är ju lite annorlunda att se på det tycker jag. (Nils) 

 

Fiskar beskrevs som något som är fint att sitta och titta på, men inget sällskap. På ett annat 

ställe beskrivs fiskar också som något som är fint att se på och kul att tala om, men som ett 

djur man inte kan ta på, och på så vis inte ett sällskap på samma sätt.  

 

Ett ställe jag besökte hade höns, och det beskrevs främst som ett samtalsämne, då många 

boende där själv har erfarenhet av höns. Höns ger även enligt personalen ägg som ger många 

sockerkakor, så på samma sätt som det är ett ansvarsområde precis som vilket djur som helst, 

så är min tolkning här att personal och boende här får något tillbaka i form av ägg.  I 
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teoridelen beskrev jag att domesticerade djur enligt socialkonstruktionism oftare associeras 

med skällsord än djur som inte är det. Det här är inget jag känner igen från min egen studie, 

då det inte var ett särskilt djurslag som beskrevs ha sämre egenskaper beroende på vad det 

tillhörde för grupp. Skillnader beskrevs enligt ovan, men tydligare i den mån att de olika 

egenskaperna har både förtjänster och nackdelar.  

 

 

6.4 Skillnader och likheter mellan levande djur och dockor 

Att det är skillnad på levande djur och dockor kanske kan anses rätt självklart, men jag bad 

mina intervjupersoner att berätta om de största skillnaderna som gick att se mellan dessa, då 

de flesta intervjuställen använde sig av dockor eller annat, så som exempelvis massage för att 

få de boende att känna sig trygga. En skillnad som beskrevs på flera ställen är att dockor är 

just döda ting, och att fördelen med det är att man inte direkt behöver tänka på hur man 

handskas med dessa.  

 

Alltså ett gosedjur kan du vrida huvudet av om du vill, men man får ju tänka om det är en katt, att  man inte blir 

för hårdhänt (Nils) 

 

Det beskrevs också att katter är klipska djur och att de vet vilka de kan gå fram till och inte. 

Vidare beskrevs det också att det är upp till personalen att se till att de boende handskas med 

djuren/djuret på ett bra sätt.  

 

På ett annat ställe beskrevs att det bästa är att ha en mix mellan djur och sådant som inte är 

levande, förslagsvis dockor eller ett bolltäcke. Det som beskrevs som en fördel med djuret är 

att den rör sig, och att den är rolig. ”Det blir en upplevelse”(Niklas). Nackdelen som beskrevs 

är att den inte alltid är där. Fördelen med icke levande ting beskrevs som att det alltid finns 

där, men här, precis som på de flesta andra ställen, beskrevs både djur och dockor som 

någonting som inte passar alla. Det beskrevs också att djuret har mer tyngd och att det rör sig, 

men även att gosedjur kan ha samma effekt som ett levande djur, på en del personer.  

 

Jag vet, vi hade en brukare här som alltid hade haft katter innan. När hon kom hit hade hon en gosekatt 

som hon alltid satt och klappade. Hon hade namngett den och så, och hon såg den som sin katt helt enkelt. 

(Lisa) 
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Min tolkning genom mina intervjuer jag har gjort är att djur och dockor kan beskrivas ha olika 

verkan, men inte nödvändigtvis, och att det som beskrivs som fördelar med ett levande djur är 

en nackdel vad gäller gosedjur (att det lever och rör sig exempelvis), och naturligtvis vice 

versa (ett gosedjur finns alltid där). Wada m.fl. som nämns ovan gjorde en studie om en 

robotsäl som visar liknande värden som min egen studie, men det lyftes också fram att  vissa 

deltagare i den studien påpekade att den inte var lika intressant när batterierna inte satt i. Min 

egen studie visade i motsats till den att för vissa personer har ett gosedjur samma verkan som 

ett levande djur.  

 

7. Avslutande diskussion 
Innan jag påbörjade denna studie hade jag en föreställning om att djur främst hade en 

terapeutisk verkan. En av mina frågeställningar var just hur djurets roll beskrivs av personal. 

Resultaten visar på att djur förvisso kan tillskrivas en terapeutisk roll, men det som var mest 

genomgående i min studie är att djur kan ge ett självupplevt ansvar. Att varje vecka få ge en  

godispinne till en hund eller att få uppmärksamma personal på att katten Ebba vill gå ut 

beskrevs som något väldigt viktigt för brukarna. Det är inte i realiteten ett ansvar, utan som 

nämnt så är det självupplevt, men det verkar inte göra det mindre viktigt för den enskilde 

brukaren.  Något som också var ganska tydligt är att djur kan vara ett samtalsämne. En 

brukare ser ett djur och uppmärksammar de andra på detta. Ett ställe jag besökte hade höns, 

och det var en gemensam nämnare för många brukare på just det stället, som själva hade haft 

höns. Vissa var glada över att återigen se höns, andra var glada att de slapp ta hand om dem. 

Djur kan också vara ett samtalsämne i rehabiliterande syfte. En intervjuperson beskrev att 

burfåglar har en igenkänningsfaktor för många äldre, och personalen och brukarna kunde stå  

kring burfåglarna och samtala kring dessa. Olika djur beskrevs också ha olika roller. En del 

har päls och kan bäras på, medans andra är mer estetiskt vackra. Samtliga djur som har 

omtalats i denna studie beskrevs som ett samtalsämne.  

 

Det framkom också nackdelar med djur. Det som nämndes främst var allergi och att djur kan 

vara en ökad arbetsbörda. En nackdel gentemot icke levande ting som beskrevs var att djur är 

mer ömtåliga och inte kan behandlas hur som helst. Ett fenomen som beskrevs som en fördel 

på ett ställe (fåglar som kacklar) beskrevs på ett annat ställe som en nackdel. Ingen av mina 

intervjupersoner nämnde aggresiva djur eller överförbara sjukdomar som en risk, något jag 

själv hade föreställningen om innan jag startade denna undersökning.  



27 

 

 

Djur jämfördes också, som ovan nämnt, med dockor och dylikt. Studien som hänvisas till 

ovan om sälen Paro visar att en robot kan ges egenskaper så att den liknar ett levande djur, 

men att en del personer i undersökningen ändå specifikt påpekade att den inte är ett levande 

djur. Detta beskrevs som både positivt och negativt, i likhet med min egen studie. Ett levande 

djur beskrevs ha tyngd, och att det händer något kring det, medan en docka tål mer tuff 

behandling.  

 

Som nämnt ovan i teoridelen kan djur enligt Arluke & Sanders också vara ett arbetsredskap, 

och det kan också vara en källa till inkomst och berömmelse. På Irland är det många 

kapplöpningshundar som går ett grymt öde till mötes när de inte kan springa längre. 

Naturligtvis är det inte alltid så, men hundar där konstrueras ofta som ett sportevenemang 

enligt irländsk tradition. I min egen studie konstruerades djur med både positiva och negativa 

egenskaper men aldrig som ett arbetsredskap. 

 

Förslag till framtida forskning är att göra en komparativ observationsstudie där man mäter 

resultat efter interaktion med en robot (i stil med Paro), och ett levande djur för att se 

skillnaderna, om några. Intressant vore också att inkludera vanliga mjukdjur. På så sätt skulle 

man kunna se om det finns några signifikanta skillnader mellan dessa. Ett annat förslag till 

framtida forskning skulle kunna vara, för att knyta an till mitt uttalande precis ovan, att göra 

en studie som sträcker sig över flera länder. En fråga där skulle kunna vara hur vi faktiskt ser 

på våra djur. Är det ett arbetsredskap eller ett husdjur? Tillskrivs djur ha samma verkan och 

lyfts för-och nackdelar fram på samma sätt i ett land där ett djur i större utsträckning anses 

vara ett arbetsobjekt, kontra där det inte gör det? 
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Intervjuguide 
 

Allmänna frågor kring verksamheten 

 

- Vilka är er målgrupp? 

- Hur många platser har ni? 

- Hur kommer era brukare i kontakt med er? 

- Hur länge har du jobbat här? 

- Beskriv hur en dag kan se ut för en brukare 

 

 

Specifika frågor kring användandet av djur 

 

- Hur länge har ni använt er av djur i er verksamhet? 

- Vad är det för slags djur? 

- Hur kom det sig att det blev just ett sådant djur? 

- Hur ofta har era brukare tillgång till djuret/djuren? 

- Vad gör djuret här – ge exempel. 

- Vad gör brukarna med djuret? 

- Hur kom det sig att ni började använda djur, vems idé var det? 

- Hur lång tid tog det från det att det var idé tills det att djuret fanns i verksamheten? 

 

 

Vilka värden kan du se med att ha djur i verksamheten för brukare och personal? 

Vilka problem kan det finnas för brukare och personal? 

 

 

Använder ni andra djur i verksamheten, såsom terapihundar? 

Vad använder ni för metoder för att få brukarna att känna sig lugna, kan du ge exempel? 

Vad tycker de anhöriga om att ni använder djur i er verksamhet? 

Är det någon som har klagat på att ni har djur i verksamheten? 

Har du någonsin fått positiva kommentarer? 

Har du någonsin upplevt att brukare söker sig till eller ifrån verksamheten av den anledningen 

att ni har djur? 

 

Har du något du vill tillägga? 

 

 

 


