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Abstrakt      

 

Syftet med denna uppsats var att belysa vilka hälsofrämjande effekter djur har på 

människor med en utvecklingsstörning. För att ta reda på detta intervjuades tre kvinnor  

med livsberättelseforskning som metod. Informanternas berättelser sammanställdes 

sedan med hjälp av en narrativ analys, dels var berättelse för sig men även utifrån olika 

kategorier. Som teoretisk utgångspunkt användes synsätt ur sociokulturellt och 

salutogent perspektiv samt Weiss relationsteori om ”social tillförsel”. Resultatet av 

berättelserna lyfter fram de tre informanternas erfarenheter och upplevelser av djurs 

närvaro. Informanterna berättar exempelvis att deras hälsa främjas genom att spendera 

tid med djuren. Det framkommer även att djur bidrar till att informanterna känner sig 

behövda och unika. Djur bidrar också till att det blir lättare för informanterna att bidra i 

sociala sammanhang. Alla informanterna känner samhörighet och förståelse till djuren 

och uppger att djur förstår dem bättre än människan. Det ökade välbefinnandet hos 

informanterna genom djurs påverkan bidrar till att närma sig de uppsatta 

folkhälsomålen; Delaktighet och inflytande i samhället, Hälsa i arbetslivet samt Fysisk 

aktivitet. 

 

 

Nyckelord: Djurterapi, utvecklingsstörning, hälsofrämjande effekter, socialisering 
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Inledning 

Antrozoologi1 räknas som en relativt ny vetenskap där forskning riktas mot att studera 

samspel och interaktion mellan djur och människa (Podberscek, Paul, & Serpell, 2005). 

Folkhälsokansliet och Statens lantbruksuniversitet, SLU, uppger att djurens hälsofrämjande 

påverkan på människan är av stor betydelse och en tillgång på flera plan. Djuren har utvecklat 

människan genom samspel och kommunikation. Människa och djur har levt i symbios med 

varandra och har varit varandras resurser och tillgångar sedan långt tillbaka i människans 

historia (Håkanson, Palmgren, Karlsson & Henriksson, 2008).   

 

Fine (2015) skriver om hur husdjur på olika vis bidragit med psykiskt och fysiskt positiva 

effekter på människan. Djur bidrar till flera glädjeämnen och förhöjer välbefinnandet hos 

människor. Att använda djur som en del av behandling för att främja hälsa, är något som ökat 

under den senare tiden och visar både direkta och indirekta effekter (Fine, 2015). Effekterna 

visar sig exempelvis genom att beröring och närhet av djur skapar trygghet och lugn hos 

individen. Användandet av djur som motiverande och socialiserande hjälpmedel visar positiva 

resultat även där. Djuret hjälper då till att främja sociala samspel och bilda relationer samt 

minska känslor som ensamhet och ledsamhet (ibid.). 

 

Livsberättelseforskningen i denna uppsats riktar in sig på djurs påverkan på människor med 

en utvecklingsstörning. Att ha en utvecklingsstörning, och genom det även en nedsatt kognitiv 

förmåga, kan påverka livet negativt. Exempelvis kan individen uppleva att det blir svårare att 

passa in i det sociala samhället. Det bidrar i sin tur även till att det blir svårare för individen 

att känna delaktighet och samspel med sin omgivning (Nordström, 2002). Denna uppsats 

lyfter fram tre individer med utvecklingsstörning och deras hälsofrämjande upplevelser kring 

att ha djur i sin närhet och på vilka sätt djuren påverkat har påverkat dem.  

  

                                                 
1 Antrozoologi – interaktion mellan djur och människor (Podberscek, Paul, & Serpell, 2005). 
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Problemformulering 

Den mänskliga rättigheten till hälsa och till att uppnå Sveriges utsatta folkhälsomål gäller alla 

individer, oavsett bakgrund och funktionsnedsättning (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Individer med utvecklingsstörning har en nedsatt kognitiv förmåga och har på grund av det 

svårare att hantera det sociala samspelet och andra kommunikationskrav som samhället ställer 

på människan (Nordström, 2002). Förmågan att vara socialt fungerande är ett mänskligt 

behov som påverkar individen i det kommunikativa samspelet. Det är även en stark faktor till 

att hantera större delen av en människans vardag. Kroppslig förmåga som motorik och 

rörelseaktivitet är även något som ofta blir nedsatt vid en utvecklingsstörning och kan göra att 

dessa individer får svårare att anpassa sig till det samhälle som finns (ibid).  Forskning med 

djurbaserad terapi för människor med socialt kognitivt nedsatta funktioner visar positiva 

resultat. Studier visar ökade hälsofrämjande effekter både psykiskt och fysiskt men även 

socialt (se bla. Enders-Slegers, 2000; Fine, 2015; Podberscek, Paul, & Serpell, 2005). Utifrån 

detta finns anledning till ökad forskning inom området. På vilka sätt påverkar djur människor 

till ökat välbefinnande och hur kan vi använda oss av dem för att främja detta? Sveriges 

riksdag ser även en ökad samhällsekonomisk vinning på nyttjandet av djur i samhällets tjänst. 

Riksdagen ställer sig därför positiv till ökad forskning inom området med målet att se en ökad 

användning i behandling och vård (Riksdag, 2014). Denna uppsats lyfter även frågor som 

berör djurens påverkan på hälsomålen.  

 

Syfte 

Tidigare forskning inom antrozoologin har visat positiva framgångar med att söka svar på 

framtidens behov av husdjuret som del av människans välbefinnande. Forskning inom detta 

område ökar vetskapen om de positiva effekter djur kan ha på människan, vilket i slutändan 

förhoppningsvis kan leda till ökad användning av djur inom behandling och vård.  

 

Syftet med denna uppsats är att få kunskap om vilka eventuella hälsofrämjande effekter djur 

kan ha på människor med utvecklingsstörning. 
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Frågeställningar 

 Hur upplever människor med utvecklingsstörning att djuren har påverkat dem? 

 Hur upplever människor med utvecklingsstörning att de skulle må om de inte hade den 

kontakt de har idag med djuren? 

 På vilka sätt kan djur bidra till att närma sig folkhälsomålen; Delaktighet och 

inflytande i samhället, Hälsa i arbetslivet och Fysisk aktivitet? 

 

Teoretiska utgångspunkter  

Här nedan presenteras de teoretiska ramverk som använts för att analysera resultatet i denna 

uppsats. De teorier som presenteras speglas av de behov människan har av att skapa 

anknytning och bilda relationer till andra varelser, samt hur det kan påverka inlärning och 

främja hälsa. Teorierna kommer sedan att användas för att analysera resultatet i 

resultatanalysen utifrån olika kategorier.  

 

Sociokulturellt perspektiv 

Olga Dysthe (2003) skriver i sin bok Dialog, samspel och lärande om det sociokulturella 

sättet att se på lärande. Det sociokulturella lärandet är en förening av insikter som i grunden 

skapats genom bland annat filosoferna Lev Vygotskij och John Dewey. Deweys kunskapssyn 

om att människan införskaffar sig kunskap genom praktiska inlärningssituationer i samspel 

med andra individer tas tillvara på. Detta synsätt vävs samman med Vygotskij´s begrepp 

mediering. Mediering innebär att förmedla något och används i inlärningsprocessen som olika 

slags stöd, antingen genom individer eller genom andra verktyg som tidigare erfarenheter och 

insikter. Verktyg kan även vara specifika som exempelvis en penna att skriva ned kunskap 

med eller en linjal som används för att mäta ny kunskap. Vygotskij menar att en kombination 

av andra individer och egna verktyg skapar nya kognitiva och praktiska möjligheter. Det 

framträdande i detta perspektiv är kopplingen och balansen mellan den individuella 

kunskapen och den sociala omgivningen individen befinner sig i. Inlärningen sker genom 

deltagande och kommunikation. Kunskap skapas då i en kontext där samspel med omgivning 

sker, och därför ses samarbete och social interaktion som avgörande för att skapa lärande 

(Dysthe, 2003).    
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Salutogent perspektiv 

Antonovsky (2005) utvecklade en teori om att människans hälsa främjas genom att vistas i en 

miljö där omgivningen är anpassad efter dennes egna behov och resurser. Med tanke om att 

bilda motståndskraft mot stress och sjukdomsbidragande faktorer så anser Antonovsky att 

fokus bör ligga på att främja det friska och de positiva egenskaper som individen har. 

Antonovsky benämner dessa som allmänna motståndskrafter, AMR, som består av biologiska 

egenskaper och materiella samt psykosociala förutsättningar. Faktorer som understödjer dessa 

kan vara socialt stöd, kunskap, erfarenhet och pengar. AMR bidrar i sin tur till ökad möjlighet 

att uppleva känslan av att infinna sig i ett sammanhang. Känslan av att infinna sig i ett 

sammanhang är något som Antonovsky beskriver med begreppet KASAM (Antonovsky, 

2005).  

 

KASAM 

Antonovsky (2005) skriver i sin bok Hälsans mysterium att människan behöver inneha en 

känsla av hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet för att uppnå grunden till hälsa. 

Hanterbarheten beskriver vilka resurser individen har för att möta de stimuli som finns. Att 

som barn bilda kärleksmässiga band med sina föräldrar menar Antonovsky kan vara exempel 

på en sådan händelse (Antonovsky, 2005). Skärsäter (2010) menar på att barn med nedsatt 

kognitiv förmåga saknar eller har minskad sådan förmåga och därmed även svårare att bilda 

känslomässiga band. Vidare beskriver Antonovsky att begreppet Begriplighet visar i vilken 

utsträckning individen upplever de stimuli som finns, och kan sätta in det i perspektiv med 

verkligheten. Meningsfullhet är den viktigaste delen i ett sammanhang och lyfter fram att det 

ska finnas en mening i den handling som utför. Genom en kontrollerad och hållbar situation 

utifrån alla dessa tre faktorer som individen själv kan bemästra och som för denne känns 

betydelsefull bildas även motivation. Om individen känner motivation till något som för 

denne känns meningsfullt så upplevs situationen ofta som en utmaning istället för ett problem. 

Känner individen ingen meningsfullhet i händelsen/aktiviteten blir det svårare att skapa 

begriplighet och hanterbarhet (Antonovsky, 2005). Meningsfulla uppgifter och aktiviteter som 

känns begripliga skapar miljöer där lärande lättare kan ske och lagring av de inlärda 

faktorerna bättre hanteras (Berget & Braastad, 2008). 
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Weiss teori om social tillförsel 

Weiss beskriver i sin teori om social tillförsel (sociala bestämningsfaktorer) och människans 

sociala behov, vikten av att skapa relationer. Han skriver om hur vissa av de behov människan 

har och behöver få tillgodosedda för att må bra enbart kan hämtas genom samspel med andra 

individer. Weiss lyfter fram sex viktiga faktorer som får människan att känna välbefinnande 

och vara nöjd med sin sociala omgivning. Han menar även att en individ har behov av alla sex 

faktorerna. Skulle någon faktor saknas så skapas känslor av ensamhet och otillräcklighet 

(Weiss, 1974). 

 

1. Anknytning kommer ur stadiga relationer med nära vänner, familj eller 

kärleksrelationer och lyfter fram vikten av att känna tillhörighet, trygghet och 

emotionell närhet. Vid frånvaro av dessa relationer skapas känslor av emotionell 

isolering och ensamhet.  

2. Social integration finner människan i relationer där känslan av grupptillhörighet finns. 

Exempelvis delade upplevelser, tolkningar eller liknande intressen. Här utbyts idéer 

och tankar och ett skapande av samförståelse. Frånvaron av detta gör att individen 

känner social isolering och livet får inte samma livsglädje. 

3. Möjlighet att omvårda hittas i relationer där individen får utlopp för sin kompetens 

och sina färdigheter. I dessa relationer känner sig individen behövd och finner 

därigenom meningsfullhet. Avsaknad av detta gör att individen känner sig övergiven 

och meningslös. 

4. Försäkran om värde finner individen i de relationer där denne får använda sig av sina 

praktiska färdigheter. Exempelvis i en yrkesroll där du värdesätts efter din kompetens 

och dina färdigheter på det specifika stället. Avsaknad av denna bekräftelse kan skapa 

sämre självkänsla och minskat självförtroende.  

5. Känsla av att ha pålitliga förebilder innebär att individen kan få stöd och hjälp i lägen 

då denne känner sig underlägsen. Här handlar det om att skapa nära relationer med 

pålitlighet och villkorslös kärlek. Utan denna känsla känner sig individen lättare 

hjälplös och underlägsen.  

6. Tillgång till råd och stöd lyfter fram individens behov av en kunnig kontakt som 

denne kan vända sig till för att söka råd och stöd. Detta är extra viktigt i stressande och 

påfrestande situationer och avsaknad av detta kan skapa ångest då ovisshet bildas. 
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Weiss framhäver även att det kan vara svårt att hitta alla sex aspekterna i samma relation, och 

att det kan vara en anledning till att människan oftast innehar fler olika relationer med olika 

individer (Weiss, 1974). 

 

Bakgrund 

Här presenteras tidigare forskning inom utvecklingsstörning och hälsans bestämningsfaktorer, 

samt hur vi på olika vis kan använda oss av djuren för att främja hälsan hos människor med 

utvecklingsstörning. Texten beskriver tidigare genomförda studier där den största delen 

utspelat sig på interaktionen mellan människa och hund eller häst. 

 

Utvecklingsstörning – ett annorlunda sätt att leva 

Utvecklingsstörning har i denna uppsats benämnts med olika begrepp beroende av vilka 

begrepp författarna i den tidigare forskningen och litteraturen använt sig av. Exempel på dessa 

benämningar är kognitivt nedsatt förmåga och utvecklingsrelaterad kognitiv 

funktionsnedsättning.  

 

Att leva med utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar anser psykologen Irene 

Nordström (2002) är som att leva med ett handikapp. Ett handikapp där utvecklingsstörningen 

i sig inte är en personlig egenskap eller ett problem, utan konsekvenserna framkommer av 

omständigheter runt omkring i den sociala miljön individen befinner sig i. Förmågan att 

anpassa sig efter samhällets krav är oftast den svåraste uppgiften (Nordström, 2002). Att få 

diagnosen utvecklingsstörning kräver att individen uppfyller tre olika kriterier. Enligt 

Hindberg (2003) är den ena att individen ska ha en tydligt nedsatt förmåga i att fungera i 

vardagen, där åldersanpassade krav på den kulturella gemenskapen finns. Individen skall även 

genomgå ett intelligenstest för att mäta intellektuell funktionsförmåga där intelligenskvoten 

skall ligga på ett IK-värde (intelligenskvotsvärde) 70 eller lägre än 70 för att räknas som en 

nedsatt kognitiv förmåga. Det sista kriteriet är att individen skall ha uppfyllt ålderskravet 

vilket menar att individen skall ha visat sina begränsningar innan individen fyllt 18 år 

(Hindberg, 2003).  
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Nordström (2002) skriver om utvecklingsstörning som ett mångtydigt fenomen. Hon lyfter 

fram kroppsfunktionsnivå, aktivitetsnivå men framförallt delaktighetsnivå, som de viktigaste 

faktorerna att främja för ett positivare välmående hos personer med utvecklingsstörning. Den 

största tyngdpunkten i Nordströms studie om människor med utvecklingsstörning ligger på 

hur interaktionen mellan individen och samhället sker. Funktionsnedsättningen skapar en 

begränsning gällande kognitiva förmågor, som exempelvis en nedsatt funktion till att tolka 

och förstå information. Begränsningar utspelar sig även då det handlar om förmågan att rikta 

uppmärksamheten dit den behövs som bäst för stunden. Resultatet av detta blir att förmågan 

att inhämta och tillämpa kunskap blir nedsatt. Detta begränsar även möjligheterna för 

individer med en utvecklingsstörning att aktivt delta i samspel med andra människor och bilda 

samt vidmakthålla relationer. Delaktighetsnivån hos individen styrs även av individens egna 

resurser och de krav som ställs för ett gemensamt samspel och utförande. Människor med en 

utvecklingsstörning har en mer konkret och enklare verklighetsuppfattning än individer utan 

utvecklingsstörning. Individer med utvecklingsstörning har även nedsatt förmåga gällande 

abstrakt tänkande och att minnas detaljer. Den språkliga och kommunikativa delen som 

människor använder sig av för att bilda relationer är också något som är nedsatt hos individer 

med en utvecklingsstörning. Detta bidrar till att det även blir svårare att sätta sig in i andra 

människors perspektiv (ibid).  

 

Wallin och Holmblom (2003) skriver om att det finns olika grader av utvecklingsstörning, 

dessa definieras som lindrig, måttlig och grav. Oavsett vilken gradering individen har på sin 

utvecklingsstörning så är behovet av trygghet, kärlek och andra grundläggande mänskliga 

behov lika stora som hos individer utan utvecklingsstörning. Människor med en 

utvecklingsstörning uttrycker däremot ofta sina känslor på ett annat sätt än vad omgivningen 

är vana vid (Wallin & Holmbom, 2003). 

 

Hälsans Bestämningsfaktorer 

Världshälsoorganisationens (WHO) definition av hälsa lyder ” Hälsa är ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknaden av sjukdom 

eller funktionshinder” (WHO, 2014). 

För att definition ska bli nåbar behöver individen ges möjligheter på vägen. Individen behöver 

ges förutsättningar att påverka sin situation omkring sig, men även möjlighet till att påverka 
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sina begränsningar (Folkhälsokommitén, 1999). Folkhälsomyndigheten (2013) uppger att det 

finns bestämningsfaktorer som påverkar en människas hälsa. Dessa benämns som hälsans 

bestämningsfaktorer och kan delas in i fyra olika nivåer. Den första nivån lyfter fram 

strukturella faktorer som exempelvis samhällsekonomi och miljö och annat som påverkas av 

politiska beslut. Nivå två tar upp arbetes och levnadsvillkor som boende och arbetsmiljö. Den 

tredje och fjärde nivån framhäver sociala nätverk och relationer individen har. De två 

sistnämnda nivåerna går lättast att påverka och är individinriktade, men påverkas även av 

samspel med andra individer (ibid). Regeringens tillsatta Nationella folkhälsokommitté 

(1999) uppger att stress, belastning, socialt stöd och kontaktnät kan vara exempel på faktorer 

som bidrar till upplevd hälsa och som kan sättas in i dessa olika nivåer. Förmågan av att ha 

kontroll över sin egen tillvaro samt en känsla av att befinna sig i ett sammanhang är även det 

grundläggande aspekter till ett välmående (Folkhälsokommitén, 1999). 

 I Folkhälsan i Sveriges Årsrapport (2014) uppges det övergripande svenska målet med 

folkhälsopolitiskt arbete med orden: 

 Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen”.   

Det finns även målområden uppsatta för att nå det övergripande folkhälsopolitiska målet. De 

uppsatta målområdena som berör denna uppsats är: 

 Delaktighet och inflytande i samhället 

Här lyfts framförallt sambandet mellan socialt och praktiskt stöd förknippat med hälsa 

(Folkhälsomyndigheten, 2013). Det handlar både om praktiska och emotionella möjligheter 

att minska och förebygga social isolering. Folkhälsomyndigheten uppger att social isolering 

ökar risken att dö i förtid i lika hög utsträckning som skadligt högt intag av alkohol eller 

tobak. Bland kvinnorna anger 9-10 procent att de saknar emotionellt stöd respektive 13-14 

procent hos männen. Människor med funktionsnedsättning saknar i högre grad emotionellt 

stöd än människor utan funktionsnedsättning. Hos män i åldersgruppen 65-68 år med 

funktionsnedsättning visade det sig att det var dubbelt så vanligt att sakna emotionellt stöd än 

den övriga befolkningen (ibid.) 

 Hälsa i arbetslivet 
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Under detta målområde kopplas hälsa ihop med psykosociala arbetsmiljöfaktorer som 

exempelvis stöd i arbetet och inflytande på arbetsplatsen (Folkhälsomyndigheten, 2013). Här 

ingår de krav som ställs på arbetstagaren och den kontroll arbetstagaren själv har över sin 

arbetssituation. Folkhälsomyndigheten tar även upp att den anställdes grad av delaktighet och 

inflytande påverkar hälsan i hög utsträckning (ibid).  

 Fysisk aktivitet 

Den fysiska aktiviteten i befolkningen visar på en nedåtgående trend. Inaktiva livsstilar bidrar 

till att utveckla ohälsa och välfärdssjukdomar (Folkhälsomyndigheten, 2013). Detta är något 

som inte enbart drabbar den enskilde individen utan även medför stora kostnader för 

samhället. Människor med funktionsnedsättning har en ökad risk för fysisk inaktivitet då 

funktionsnedsättningen ofta bidrar till rörelsesvårigheter (ibid.). 

Det övergripande målet samt dessa tre målområden kan vara svåra att uppfylla. Om resurser 

läggs på hälsofrämjande bestämningsfaktorer som påverkar individen, ökar chansen att närma 

sig målen (Folkhälsan i Sverige årsrapport 2014). 

 

Människans historia med djuren 

Djur har sedan lång tid tillbaka i människans historia fyllt en funktion som våra följeslagare 

och vi har utvecklats i samspel med dem på flera sätt. Både människa och djur har dragit nytta 

av och haft ett behov av varandra. Djuren har exempelvis spelat stor roll både som föda och 

som arbetskraft (Håkanson, Palmgren, Karlsson & Henriksson, 2008). I handboken Animal 

assisted therapy går det att utläsa att det redan lång tid tillbaka ansågs av egypterna att en 

”hunds tunga fungerade som en doktors tunga”. Med det menades att beröring från en hunds 

tunga helade människan och läkte skadade områden (Fine, 2015). Under den senare delen av 

1600 talet menade även psykologen John Locke att små djur främjade empatiska känslor hos 

barn (Serpell, 2010). Djur har sedan i början av 1900-talet även använts inom vården som 

social terapi, i första hand till psykiskt sjuka människor men även barn (Fine, 2015). Under 

andra världskriget användes även hundar framgångsrikt som ”antidepressiv terapi”. Skadade 

soldater upplevdes gladare då de fick social samvaro med en hund. Soldaterna upplevdes även 

få en snabbare tillfriskning då hunden var med på läkarens behandlingar (Serpell, 2010). Ett 

tag senare sjönk graden av djurunderstödda interventioner kraftigt. Detta på grund av att 
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djurens behandlingsfunktioner ersattes av medicinens utveckling och den medicinska 

behandlingsmetoden då tog över beskriver författaren Serpell. Något som fick värdet av 

djurens medverkan i terapi tillbaka på marknaden igen var när barnpsykologen Boris 

Levinson påpekade djurens betydelse i terapin och att djur bidrog med fler positiva effekter 

som mediciner inte kunde ersätta. Efter detta så har terapi med djur inom olika målgrupper 

och med olika behov ökat (ibid.). 

 

Att uppfylla folkhälsomålen med djurens hjälp 

I forskningsöversikten Husdjur och Folkhälsa (Håkansson et al., 2008) belyser författarna att 

det i dagens samhälle finns ett ökat behov av hälsofrämjande vård då sjukskrivningar ökat och 

samhällets kostnader för sjukvård likaså. Utvecklingen behöver därför styras åt ett hållbart 

samhälle där de enskilda individernas behov och välmående behöver förstärkas. Där 

poängteras även att djurens hälsofrämjande effekter bör tas tillvara på för att stärka 

individernas välmående. Djurunderstödd terapi bör alltså användas allt oftare för att främja 

hälsan hos människorna (Håkansson et al., 2008). Som tidigare nämnts så finns det 

folkhälsopolitiska målområden uppsatta med mening om att bidra till ökad hälsa för individer 

som bor i Sverige. Dessa målområden lyfter fram hälsa ur olika vinklar och skapar en 

liknande men inte lika definitiv målbild som WHO:s definition av hälsa. Eftersom alla 

människor är olika och har individuella behov så kan vägen till att nå dessa mål även vara 

olika svår och ta olika lång tid att uppnå. Målen berör områden som kräver social funktion 

och som det tidigare tagits upp i denna uppsats så kan det skapa problem och hinder för 

människor med kognitivt nedsatt förmåga så som en utvecklingsstörning att nå eller närma sig 

målen (Folkhälsomyndigheten, 2013). 

 

Djur i samspel med människor med utvecklingsstörning 

I handboken Animal assisted therapy (2015) sammanställs forskningsfältet inom områden 

som tar upp understödjande djurterapi. Merparten av de studier som har samlats in är 

kvalitativa och forskare har följt olika grupper individer med särskilt behov av stöd för att se 

hur djur har påverkat dem i olika sammanhang. Studierna i handboken visar att människor 

med utvecklingsstörning kan ha svårt att interagera och kommunicera med andra människor. 
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Det gör att andra kommunikationssätt och hjälpmedel kan vara en möjlig lösning, eftersom 

människor med utvecklingsstörning ska få möjlighet att få utlopp för de mänskliga 

grundläggande behov som finns. Människor har överlag en förmåga att söka sig till de 

individer som har liknande beteendemönster som dem själva. Det ger en ökad trygghet då 

kommunikationen underlättas och det i sin tur gör det lättare för individen att skapa och ge 

förståelse. Människor med utvecklingsstörning samspelar därmed ofta bra med djur, och 

särskilt med hundar då de har liknande beteendemönster som de själva. Hundar och individer 

med utvecklingsstörning avspeglar känslor och kroppsspråk på liknande sätt och har därmed 

lättare att avläsa varandra (Fine, 2015). Nordeman (1992) lyfter i sin studie upp vikten av 

kroppskontakt som ett grundläggande mänskligt behov. Han skriver att livslusten minskar om 

människan saknar närkontakt. Tillgång till själslig och kroppslig kontakt främjar hälsan 

positivt då människan är ett flockdjur och inte skapt för ett liv utan nära kontakt (Nordeman, 

1992). Weiss (1974 ) bekräftar det Nordeman skriver om och tar även upp att känslan av att 

vara behövd också är något som är en viktig aspekt för att ha ett gott och meningsfullt liv 

(Weiss, 1974). Dessa faktorer som Nordeman (1992) och Weiss (1974) tar upp är något som 

djur på olika vis kan främja och genom det bidra till ett ökat välbefinnande (se bla. Enders-

Slegers, 2000; Fine & Beck, 2010; Podberscek, Paul, & Serpell, 2005). 

 

Weiss teori om social tillförsel kopplat till djur 

Enders-Slegers (2000) var intresserad av att se om djur kunde fylla någon av de funktioner 

som beskrivs i Weiss (1974) teori om social tillförsel. En studie utfördes på människor som 

fick berätta om sin relation till djur. Studien kopplades sedan till alla sex faktorerna som finns 

med i Weiss teori och resultatet som framkom visas här nedan. 

1. Anknytning upplevde djurägarna då de kände emotionella band till sina djur, exempelvis då 

djurägaren trivdes bra med djurens närhet. Denna faktor hade störst betydelse av alla sex 

faktorerna. De flesta djurägarna berättade om sin kärlek till djuret. Djuret beskrevs ha en 

betydelsefull roll i familjen och frånvaron av djuret gjorde individerna ledsna. 

2. Social integration uppstod då djurägaren ansåg sig vara en del av en grupp, exempelvis 

gruppen djurägare, eller tillhörande samma flock som djuret.  

3. Möjlighet att omvårda uppgav sig då djurägaren kände en mening och innehåll till livet 

eftersom djurägaren har någon att ansvara över. Djurägaren berättar om glädjen över att ta 
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hand om och ansvara över djuret och dess välmående. Vikten av att ha någon att bry sig om 

och känna sig viktig inför är något som individen värderar högt. Detta ökar även självkänslan 

hos individen och minskar stress (Enders-Slegers, 2000). Författaren Fine instämmer med 

Enders-Slegers och skriver även att känslan att vara behövd är en av de starkaste drivkrafterna 

en människa har och även en stor anledning till att människor mår bra av att ha husdjur (Fine, 

2015). 

4. Försäkran om värde växte fram hos djurägare då de kände att djuret blivit en pålitlig vän 

som alltid fanns där för dem och behövde omvårdas. Djurägaren kände att dennes erfarenheter 

angående djuret och dess skötsel var en viktig och unik egenskap. Djurägarna uppgav även att 

de kände sig mer trygg och mindre ensamma vid djurets närvaro.  

5. Känslan av att ha pålitliga förebilder kände djurägarna när djuret gav signaler om att något 

runt omkring dem var fel eller i fara.  

6. Tillgång till råd och stöd, i denna kategori ansåg djurägarna att de mest såg djuret som ett 

stöd och att djuret inte ställer några krav på kommunikation. Djuret bidrar däremot med 

minskad ensamhet och ökad trygghet. Individerna uppgav även att de ibland hade lättare att ty 

sig till ett djur än en människa. 

Flertalet av de intervjuade i denna studie ansåg att djuret gjorde dem glada och ofta bidrog till 

samtalsämnen. Djuret och händelser kring djuret  medverkade ofta i berättelser till andra 

människor (Enders-Slegers, 2000). 

 

Förmåga att lära in med djurens hjälp 

I handboken Handbook of learning disabilities  (2013) sammanfattar författarna 

forskningsfältet gällande de senaste tjugo åren bakåt i tiden om människors olika svårigheter 

till inlärning. I boken uppges olika modeller att mäta individers svårighetsgrader till inlärning 

upp. Bokens slutsats visar däremot att alla individer är unika och att det är svårt att hitta en 

specifik modell att följa på grund av det. Slutsatsen i boken lyfter även fram att det inte borde 

finnas något som klassas som inlärningssvårigheter, utan istället definiera det med att 

individen har andra sätt att lära eller att individen har en långsammare inlärningsperiod och 

behov av andra hjälpmedel (Swanson, Harris, & Graham, 2003). 
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Ericsson (2003) skriver om konsten att lära in nya beteenden och att den kognitiva förmågan 

är en fysiologisk ansträngning. Han berättar vidare att detta till största delen är ett jobb för 

hjärnan. Samspel mellan nerver och muskler skapar motorik. Om kroppen utsätts 

kontinuerligt för liknande rörelser skapas tillslut en balans. Rörelsen kommer då att ske mer 

automatiskt. Detta skapar högre hjärnaktivitet, vilket i sin tur påverkar den intellektuella 

förmågan att ta in information. Vid inlärning krävs fokus och koncentration, saknas det blir 

inlärningsförmågan kraftigt drabbad. Något annat som i stor utsträckning påverkar förmågan 

att lära är motivation. Motivation ökar intresset och koncentrationsförmågan som i sin tur 

påverkar hur väl beteenden och förmågor kan läras in. Ericsson tar även upp att motorik, 

koncentration, perception och kognition alla samspelar med varandra. Motorisk och kroppslig 

nedsatt förmåga kan påverka koncentrationen som i sin tur även drabbar arbetsminnet. 

Aktiviteten bör vara av lämpligt anpassad aktivitetsnivå för individen samtidigt som den skall 

vara stimulerande för att upprätthålla intresset (Ericsson, 2003). Även Skärsäter tar upp 

inlärning som en mångdimensionell förmåga och uppger att personer med utvecklingsstörning 

oftast lär sig bättre via synen än andra sinnen (Skärsäter 2010). Känsligheten av hur påverkad 

en person med utvecklingsstörning blir av sina sinnen kan variera kraftigt. Det är inte ovanligt 

att omvärlden har svårt att uppfatta detta som svårtolkat då samma individ kan reagera på 

flera olika sätt även om samma yttre stimuli ges. Sammankopplingen då flera olika sinnen 

användas samtidigt kan bli komplicerad och sluta i frustration om det inte blir hanterbart för 

individen (Bogdashina, 2012). 

 

 

Djuret bidrar till en ökad daglig aktivitetsnivå och skapar därmed rörlighet. Individerna 

kommer även ut i naturen med djurens hjälp (Enders-Slegers, 2000). Ericsson 2003 skriver att 

fysisk aktivitet förbättrar koordination, koncentrationsförmågan och balansen (Ericsson, 

2003). Hammer, Nilsagard, Forsberg och Pepa (2005) styrker detta och bekräftar att ridterapi 

är något som understödjer det då hästens rörelser kommer i direkt kontakt med ryttaren. En 

svensk studie utförd av Uvnäs-Moberg och Petersson (2010) visar att människan vid beröring 

av djur utsöndrar ett hormon som kallas för oxytocin2. Hormonet bidrar till att dämpa stress, 

rädsla, depressioner ångest och aggressivitet men även till ökad effekt av omvårdande och 

omhändertagande beteenden (Uvnäs-Moberg, 1998). Aoki, Yahata, Watanabe, Takano,  

Kawakubo…Yamasue (2014) studie visar att människor med utvecklingsstörning kan öka sin 

                                                 
2 Oxytocin är ett hormon som bildar glädje och lustfyllda ämnen i kroppen. Hormonet utsöndras även vid födsel 

för att mor och barn lättare skall bilda band med varandra (Grånemo & Lindholm, 2009).  
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förmåga att förstå hur andra människor tänker och har lättare att sätta sig in i andra individers 

perspektiv samt ta till sig ny information genom ökad halt av oxytocin (Aoki et al., 2014). . 

Ericsson uppger även att fysisk aktivitet bidrar till ökad koncentrationsförmåga, vakenhet och 

förbättring av balans samt koordination vilket leder till en lättare inlärningsprocess (Ericsson, 

2003). 

 

 

Ridterapi  

Hästar är stora och kraftfulla djur och för att vistas säkert och kommunicera med en häst 

behövs andra kommunikationslösningar än det verbala talet. (Burgon, 2003). Här är 

kroppsspråket en viktigare faktor än orden. Att göra sig förstådd och att förstå andra bildar 

starka band eftersom det kräver engagemang av någon form. Genom detta skapas känslor som 

trygghet, självkänsla och tillit (ibid.). En studie utförd av Ajzenman, Strandeven och Shurtleff 

(2013) följde tretton barn med nedsatt kognitiv förmåga i tolv veckor med ridning på schemat. 

Dessa barn visade framsteg i förmågan att lyssna och fick ett ökat självförtroende samt bättre 

kroppskontroll. Föräldrarna till barnen upplevde även att barnen lättare skapade relationer till 

varandra och att umgänget med sina kamrater underlättades (Ajzenman et al., 2013). 

 

Keino, Funahashi, Keino, Miwa, Hosokawa…Kawakita (2010) följde fyra japanska barn med 

nedsatt kognitiv förmåga som använde ridning som pedagogiskt stöd. Studien gick ut på att 

utvärdera barnen under studiens gång och efter att ridterapin var över. Faktorer som 

bedömdes med hjälp av psykolog och beteendeskala var: kommunikation, interaktion, 

imitation, emotionella uttryck, anpassningsförmåga och olika fysiska förmågor. Barnen 

följdes i några månader och alla faktorerna förbättrades efter behandlingens gång. Studien 

uppgav även att barnen visade en ökad empati och förbättrad förmåga i att uttrycka 

emotionella känslor till sina föräldrar. Ögonkontakt med andra, rädsla och nervositet var även 

andra aspekter som förbättrades (Keino, o.a., 2009). Förutom hästens bidrag till att skapa 

möjligheter till att bilda band och relationer så visar forskning på fysiska fördelar med 

ridning. Ryttaren stimulerar då balansförmågan, bålstabiliteten, koordinationen och 

rörelseförmågan. Hästens värme bidrar också till att muskler slappnas av och ryggstelhet och 

spasticitet därmed kan lindras (Hammer, Nilsagard, Forsberg, & Pepa , 2005). Studien av 
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författarna Land, Errington-Povlac och Paul (2001) följde sjutton stycken barn runt fyra års 

ålder med diagnosen Cerebral Peres3. Dessa barn fick utöva ridning en timme i veckan i sex 

veckor. Efter dessa sex veckor hade barnens grovmotorik klart förbättras och barnen visade 

tydliga framsteg i att gå, hoppa och springa som de inte klarat av tidigare (Land et.al 2001). 

 

Metod 

Här presenteras uppsatsens metod och tillvägagångssätt. Det etiska förhållningssättet och 

förberedelser inför intervjuerna samt bakgrundsinformation om informanterna framkommer 

också. 

 

Livsberättelseforskning och narrativ metod 

Johansson (2005) skriver i sin bok ”Narrativ teori och metod”  att livsberättelseforskning 

innebär att en människa berättar om händelser och utvalda delar av sitt liv. Denna person 

fungerar som en informant till författaren, som i sin tur skall tolka och analysera berättelsen. 

Ur denna information skapar sedan författaren olika teman eller perspektiv på hur människan 

skapar en slags identitet och mening i livet. Ur livsberättelseforskning skapas självbiografi 

och en möjlighet för andra individer att bilda ny kunskap och att få en inblick i en annan 

människas liv. Genom detta skapas sedan förståelse för andra människor vilket gör det lättare 

att sätta sig in i andra människors perspektiv (Johansson, 2005). Att använda narrativ analys 

som metod innebär att sätta innehållet i informantens berättande i fokus och lyfta fram texten 

och språket som berättaren använder. Ur informantens berättelse skapas sedan egna tolkningar 

som blir till historier av episoder ur fakta som informanten gett (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Johansson (2005) skriver även att berättelsen bearbetas och skrivs fram så exakt som möjligt 

med betoningar och uttryck som informanten själv använt sig av. Den färdigtranskriberade 

texten tolkas sedan och skrivs fram som en personlig berättelse.  

 

I narrativ analysmetod finns olika modeller som kan användas beroende av vilken slags 

historia som berättas och hur författaren väljer att lyfta fram den i sin egen tolkning, 

                                                 
3 Cerebral-Pares (CP) är en funktionsnedsättning som innebär att individen drabbats av en hjärnskada innan två 

års ålder. Hos dessa individer är rörelseförmågan påverkad men besvären kan minskas genom behandling och 

träning (Vårdguiden 1177, 2015).  
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(Johansson, 2005). I denna uppsats används inriktningen då perspektiv på delar av innehållet 

lyfts fram och analyseras. Denna inriktning har valts på grund av att jag som författare till 

uppsatsen är intresserad av de episoder i berättelserna som handlar om djurens hälsofrämjande 

effekter. Det finns även andra strukturer att förhålla sig till. Johansson skriver om en typologi 

där olika inriktningar finns (Johansson, 2005). Denna uppsats fokuserar på berättarens 

funktioner, sammanhang och konsekvenser, där jag som författare fokuserar på berättarens 

olika erfarenheter inom ämnet, berättarens egen uppfattning i sammanhanget och dennes roll i 

interaktionen med omgivningen. 

 

Urval och genomförande 

I denna del behandlar jag uppsatsens utförande och upplägg. Beskrivningen om hur utförandet 

av en studie har genomförts är av stor vikt för att skapa förståelse och trovärdighet hos läsaren 

om intresse av återupprepande av studien finns. I utförandet skall alla steg finnas med, ifrån 

första kontakt till färdigt resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Denna uppsats tog sin form genom att utgå ifrån syftet och de frågeställningar som ställts. 

Tidigare forskning söktes på internet genom artiklar, rapporter och handböcker. Artiklar 

hämtades främst hem från sökbasen ERIC, Discovery och Google Scholar med sökorden: 

animal, therapy, retardation, cognitively impaired, relation, mental health, communication, 

physical health, learning, interaction och impact användes. Kravet som fanns var att 

artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade och finnas i fullständiga dokument, samt vara 

relevanta till det valda ämnet. Litteratur inom ämnet och om hur utförandet av en kvalitativ 

studie går till bearbetades för att få fram relevant fakta. När tidigare forskning hittats och 

bearbetats så började sökandet efter informanter som passade in på de kriterier jag som 

författare valt ut. Kriterierna var att informanterna skulle ha en utvecklingsstörning samt ha 

tillgång till djur på sin dagliga verksamhet. För att hitta en daglig verksamhet som hade 

tillgång till djur användes internet och sökorden daglig verksamhet, djur, kognitivt nedsatt 

förmåga, människor med behov av särskilt stöd och djurterapi. Ett av resultaten som kom 

fram var en verksamhet med flera olika inriktningar för människor med funktionsnedsättning. 

En av dessa inriktningar var djurverksamhet med ridterapi och hundavdelning. Kontakt togs 

med den ansvarige på verksamheten och efter att uppsatsens syfte och metod presenterats så 
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togs beslutet av verksamhetsansvarig att jag fick genomföra intervjuer med fyra av personerna 

som stämde in på de kriterier jag hade.  

Valet av informanter och forskningsprocessens gång  

Jag följde den kvalitativa forskningsprocessens sex steg som Bryman (2008) tar upp i sin bok 

Samhällsvetenskapliga metoder. 

 

Steg 1. Generella frågeställningar: Tanken med denna uppsats var att informanterna skulle få 

möjlighet att tala så fritt som möjligt, därför ställdes en bred öppningsfråga. Frågan som 

ställdes var: Tycker du, och hur tycker du att djuren påverkar dig? Följdfrågor ställdes i de 

fall då jag som intervjuare behövde få mer information.   

 

Steg 2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner: Urvalet av informanter var 

slumpmässigt och helt beroende av vilka individer inom de valda kriterierna som hade 

djurvård på verksamheten jag tagit kontakt med. Tillslut valdes en dag ut av 

verksamhetsansvarige då fyra av dessa var samlade under en och samma dag. 

Verksamhetsansvarige informerade de fyra personerna som passade in på mina kriterier fem 

dagar innan intervjudagen. Verksamhetsansvarige berättade då om dagen intervjuerna skulle 

äga rum och vad som skulle ske. Hon frågade om informanternas intresse angående detta. 

Verksamhetsansvarige berättade om syftet med studien och att det handlade om en uppsats 

som sedan skulle publiceras på internet och även läsas av andra människor. Alla fyra 

informanterna gav sitt samtycke och visade intresse av att delta i uppsatsen. Plats och dag 

bestämdes av verksamhetsansvarige.  

 

Steg 3. Insamling av data: Dagen då intervjuerna ägde rum började med att 

verksamhetsansvarige fick läsa igenom missivet som jag tagit med. Hon visade mig runt på 

verksamheten och presenterade mig för de individer som befann sig där. Hon berättade om 

hur verksamheten fungerade och de arbetsuppgifter som fanns. Jag fick även observera en 

ridlektion som ägde rum samma dag med en av informanterna. Jag informerade om min 

uppsats och möjligheter att få läsa och revidera den under arbetets gång. 

Verksamhetsansvarige valde att ta del av studien då den är färdig. Utförandet av intervjuerna 

skedde i ett enskilt rum med avslappnad atmosfär. Informanterna intervjuades en och en och 

alla hade tillgång till att ställa frågor under intervjuns gång. Intervjuerna blev mellan 15-20 

minuter långa. Under dagens gång visade det sig att informant nummer fyra var svår att tala 
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med och personen hade tappat intresset av att delta i studien så denne finns därför inte med 

och bearbetas inte i resultatet.  

 

Steg 4. Tolkning av data: Informanternas livsberättelser transkriberades utifrån inspelningen 

som gjordes på mobiltelefonens röstinspelning. Texten skrevs ned där även betoningar och 

andra händelser i berättelsen bearbetades genom analys och tolkning. Flertalet av personliga 

detaljer togs bort så att risken för igenkänning minskas (Gustafsson, Hermerén & Petterson, 

2011). Några av de personliga detaljerna sparades dock då narrativ analysform går ut på att få 

en så rättvis bild av den ursprungliga berättelsen som möjligt (Johansson, 2005). Detaljerna 

som sparades var sådana som informanterna själva valt att ha med i uppsatsen som 

exempelvis vissa specifika djur de talat om. 

 

Steg 5. Begreppslig och teoretiskt arbete: Berättelserna skrevs sedan fram en och en och 

jämfördes med varandra i olika teman. Där kopplades informationen ifrån berättelserna ihop 

med de teoretiska utgångspunkterna som lyfts fram i tidigare avsitt.  

 

Steg 6. Rapport om resultatet och slutsatser: Berättelserna diskuteras sedan i 

resultatdiskussionen kopplat till den tidigare forskningen som lyfts fram i bakgrundsdelen. 

Slutsatser kopplat till informanternas berättelser, de teoretiska ramverk samt tidigare 

forskning skrevs sedan fram och avrundar uppsatsen.  

 

Forskningsetiska aspekter 

All typ av forskning och studier då andra människor är inblandade kräver att hänsyn tas till 

forskningsetiska principer. Detta gäller framförallt studier utförda på utsatta grupper som 

barn, ungdomar och människor med funktionsnedsättning. Detta görs med syfte att skydda de 

medverkande och dess identitet. Utifrån detta har denna uppsats tagit hänsyn till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för samhällsvetenskaplig och humanistisk 

forskning och presenteras nedan (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Informationskravet. Detta krav representerar vikten av att informera informanterna i en studie, 

om att det är frivilligt att delta i studien och att deltagaren när som helst kan välja att avbryta 

sin medverkan. Informanten har rätten att vara anonym och rätt att veta vad studien skall 
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användas till och var den skall publiceras (Ahrne & Svensson, 2011). I denna uppsats så 

informerades informanterna tre gånger. Den första gången informerades de fem dagar innan 

intervjuerna skulle ske av verksamhetsansvarige på den verksamhet där informanterna i denna 

uppsats befinner sig. Den andra gången de blev informerade var samma dag som intervjun 

skulle ske av den verksamhetsansvarige. Tredje gången informanterna fick information var av 

mig som intervjuare då jag berättade för dem vad som stod i missivet som jag tagit med mig 

då de själva har svårt att läsa det. Verksamhetsansvarige fick ta del av missivet och fick själv 

en kopia av det för att spara om funderingar kring medverkandet skulle uppkomma. 

 

Samtyckeskravet. Denna princip lyfter fram rätten över att själv få välja över sin medverkan i 

studien (Ahrne & Svensson, 2011). Alla informanterna gav sitt samtycke till att delta i 

uppsatsen.  

 

Konfidentialitetskravet. Detta krav innebär att de uppgifter som informanterna lämnat inte kan 

kopplas tillbaka till dem. Uppgifterna skall behandlas konfidentiellt och inte vara 

identifierbara (Ahrne & Svensson, 2011). I denna uppsats är alla namnen på informanterna 

utbytta och detaljer som skulle kunna kopplas tillbaka till dem är borttagna eller skrivna på 

andra vis som gör att igenkänningsfaktorn minskat. Exempelvis så har affärens definition som 

Miranda arbetat i tidigare tagits bort. Miranda talar även om en närstående som avlidit, här har 

jag valt att inte nämna den specifika relationen för att minska igenkänningsfaktorn.  

Transkriberingen kommer helt tas bort då studien är godkänd och färdig. Detaljer som sparats 

är sådana som informanterna själva har önskat att lyfta fram.  

 

Nyttjandekravet. Det sista kravet behandlar nyttan av själva studien. Det insamlade materialet 

skall endast användas till detta arbete och inte till något annat (Ahrne & Svensson, 2011). I 

denna uppsats blev informanterna informerade om detta innan inspelning och intervju ägde 

rum. Informanterna blev även informerade om att denna uppsats skall publiceras på internet 

och läsas av andra då den är färdig.  

 

Etiska dilemman 

Då informanterna i denna uppsats har en utvecklingsstörning och därmed en nedsatt kognitiv 

funktionsförmåga så skapas svårigheter i de etiska aspekterna (Vetenskapsrådet,2002). Jag 



 

20 

 

som intervjuare kan inte vara helt säker på att deltagarna i denna uppsats är fullt medvetna om 

konsekvenserna som följer deras deltagande i intervjun. Jag tänker främst på publicering av 

uppsatsen och att den därmed kan läsas av allmänheten. Trots missivets information både 

skriftligt och muntligt samt deltagarnas samtycke så finns alltid risken för missförstånd och 

feltolkningar, särskilt hos individer med nedsatt kognitiv förmåga. Informanterna själva 

uppgav att uppsatsens ämne inte ansågs som känsligt eller stötande. Informanterna tillade 

även att de upplevde det som något positivt att få dela med sig av sina erfarenheter. 

 

Alla tre informanter har haft möjlighet att läsa eller få uppsatsen uppläst innan den publicerats 

men valt att tacka nej till detta. Jag har även valt bort vissa tal och dialekt utmärkelser för att 

skydda informanterna från att bli igenkända. Jag har dock valt att ha kvar informanternas egna 

ordval då jag anser att det är en del av berättelsen, då berättarens funktioner skall tas i 

beaktande vid narrativ analysmetod (Johansson, 2005). Jag har även använt mig av 

godhetsprincipen då tanken är att uppsatsen skall bidra med nytta genom att lyfta fram 

vetskapen om de hälsofrämjande effekter som djuren bidrar med. Godhetsprincipen lyfter 

fram vikten av att handla med andras människors bästa som grundtanke. Här övervägs både 

för och nackdelar med att ”göra gott” för andra människor. I denna princip anses det som en 

plikt att hjälpa till att förminska förhållanden som vållar skada eller ohälsa samt hjälpa 

människor som på olika vis har det svårt (Forskningsetik, 2003). Människor med 

utvecklingsstörning anses som en utsatt grupp (Folkhälsomyndigheten, 2013) och denna 

uppsats bidrar till att främja hälsa hos dessa individer genom att lyfta fram möjligheter till 

ökat välmående genom djurens positiva effekter (se bla. Burgon, 2003; Enders-Slegers, 2000; 

Fine, 2015; Fine & Beck, 2010; Podberscek, Paul, & Serpell, 2005). 

 

Trovärdighet och noggrannhet 

Trovärdigheten och noggrannheten i en kvalitativ studie är grundläggande faktorer som gör 

studien läsvärd och rättvis (Ahrne & Svensson, 2011). Då kvalitativ forskningsmetod måste 

tolkas av författaren kan data inte vara fullt pålitlig (Cohen, Manion, & Morrison, 2007). Det 

skall däremot synas i studien att innehållet i texten mätt det som var avsett från början (Ahrne 

& Svensson, 2011). I denna uppsats var syftet att inhämta kunskap om vilka hälsofrämjande 

effekter djur har på människor med en utvecklingsstörning. I tolkningen och analysarbetet av 

uppsatsen framkommer information ifrån tre personer med utvecklingsstörning och deras 
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upplevelser och erfarenheter tillsammans med djur. Om denna uppsats skulle utföras igen på 

andra informanter skulle resultatet troligtvis skilja sig då svaren ifrån dem blir annorlunda då 

alla individer är olika med olika erfarenheter. Utförandet av studien skall framhäva hur jag 

som författare gått tillväga för att nå detta resultat så att andra människor skall kunna 

framställa liknande studier om behovet finns (ibid.). Johansson (2005) skriver i sin bok 

”Narrativ teori och metod” om hur det går att göra trovärdigheten och noggrannheten i 

studien så hög som möjligt genom olika kriterier. 

  

Övertygelse och möjlighet. Är det möjligt för studien att få fram den rättvisa bilden av 

informationen som informanten gett? I denna faktor lyfts kopplingen mellan informantens 

erfarenheter och författarens analys och tolkning (Johansson, 2005). För att uppnå detta har 

citat från informanterna i denna uppsats lyfts fram och förklarats.  

 

Överenstämmelse. För att öka trovärdigheten i överföringen av informantens fakta till den 

skapta livsberättelsen så erbjuds informanterna att läsa igenom materialet (Johansson 2005). 

Detta är något som jag erbjudit informanterna samt verksamhetsansvarige men där de själva 

har valt att ta del av uppsatsen först då den är färdig och publicerad.  

 

Insiktsfullhet. Personer som läser andras livsberättelser får ökad kunskap och förståelse om 

hur andra människor har det och kan sätta sin egen erfarenhet och historia i relation till andras 

(Johansson, 2005). Alla tre informanter i denna studie talade stolt om sina upplevelser och jag 

som författare upplevde att informanterna gladeligen delade med sig av sina historier och 

erfarenheter till mig och andra.  

 

Sammanhang. De olika delarna ifrån informanternas berättelser som lyfts fram och tolkats 

skall även kopplas ihop med tidigare forskning och de teorier som används i bearbetningen av 

texten (ibid.). I denna uppsats har detta flätats samman i diskussionen som följer efter att 

berättelserna presenterats. Informanternas historier kopplas ihop med Weiss relationsteori och 

sociokulturellt samt salutogent perspektiv. Tidigare forskning inom uppsatsens område och 

folkhälsopolitiska målområden bearbetas också. 

 

Pragmatisk nytta. Denna faktor lyfter fram vilka möjligheter denna studie har att ligga till 

grund för och bidra till fortsatt forskning (Johansson, 2005). Livsberättelserna som vuxit fram 

utifrån informanternas information i uppsatsen skapar förhoppningsvis mer kunskap och 
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förståelse för vilka hälsofrämjande effekter djur kan ha på människor. Uppsatsen bidrar även 

till att lyfta fram de hälsofrämjande effekter djur har på människans välmående. Det kan leda 

till en djupare insikt över de positiva faktorer djur kan bidra med inom olika områden. Genom 

att stärka giltigheten i studien skall de teorier som används vara tydligt beskrivna och på vilka 

sätt de använts i arbetet (Ahrne & Svensson, 2011). Denna uppsats använder sig av de 

teoretiska ramverk som presenteras i tidigare avsnitt med tanke om att skildra de tre 

informanternas erfarenheter och berättelser ur ett sociokulturellt och salutogent perspektiv 

samt genom Weiss relationsteori om social tillförsel. 

 

Om informanterna  

Alla tre informanter arbetar på samma ställe där det både finns hundar och hästar. 

Arbetsplatsen har en del av ett stall där det finns sex stycken hästar som behöver skötsel och 

omvårdnad. Där finns även några hundar som behöver ha omvårdnad på dagarna. Alla tre 

informanterna är kvinnor i åldern 20-50 år och har diagnoser som ligger inom ramen för att gå 

under benämningen utvecklingsstörning. Kvinnornas arbetsuppgifter på verksamheten är att 

på olika vis vårda djuren inom uppdelade ansvarsområden. Det kan exempelvis vara 

hundlydnad, agility, promenader, ridning, ryktning eller att mocka åt hästarna. De tillverkar 

även nät som fylls med hö och hängs in i hästarnas boxar. 

 

Bakgrundsinformation om Åsa  

Den första informanten kallas i denna uppsats för Åsa. När vi sätter oss ned och skall börja 

intervjun så berättar jag för Åsa om vad som står i missivet eftersom hon själv har svårt att 

läsa det. Åsa säger att hon vill delta och att hon gärna delar med sig av vad hon tycker. Åsa 

har arbetat på verksamheten i några år och är på där fyra dagar i veckan. Åsa berättar att hon 

upplever denna verksamhet med djuren som ett riktigt jobb vilket hon inte upplevt på andra 

verksamheter där hon varit tidigare. Åsa bor hemma hos sin familj och där är det svårt att ha 

egna djur därför känner hon en stor glädje att få tillfälle att umgås med djur på verksamheten 

istället. Under inspelningen och intervjun upplever jag Åsa som avslappnad och pratglad.  
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Bakgrundsinformation om Amanda  

Min andra informant kallas i denna uppsats Amanda och möter upp mig i det enskilda rummet 

i stallet där jag placerat mig för att utföra mina intervjuer. Amanda upplevs till en början vara 

tystlåten och lite blyg men vill ändå vara med och berätta om hur hon känner att djuren 

påverkar henne. Precis som Åsa så har Amanda svårt att läsa och jag läser upp vad som står i 

missivet för henne och får hennes medgivande innan jag påbörjar intervjun och inspelningen. 

Amanda har inte varit på denna verksamhet så länge men har ridit under en längre tid och djur 

är en stor del av hennes liv. Under inspelningens gång upplever jag att Amanda känner sig 

mer bekväm och berättar mer fritt efter en stund.  

 

Bakgrundsinformation om Miranda 

Den sista personen jag intervjuar kallas i denna uppsats för Miranda. Miranda möter jag upp 

efter hennes ridlektion där jag tittat på henne under tiden hon haft dressyrlektion på en 

energifylld häst i en paddock utanför stallet. När vi sätter oss ned i rummet där intervjun sker 

läser jag även upp missivet för henne då hon precis som de andra två informanterna har 

lässvårigheter. Miranda nickar och säger att hon gärna ställer upp och berättar. Miranda 

berättar att hon jobbat periodvis med djur men alltid ridit.  

 

 

Livsberättelserna 

 

Här nedan presenteras de tre kvinnornas berättelser var och en för sig. Efter detta följer en 

koppling och analys utifrån de teorier det går att läsa om ifrån tidigare avsnitt i uppsatsen. 

Analysavsnittet är bearbetat och uppdelat i olika kategorier under rubrikerna:  

 

 Att utveckla sig själv genom delaktighet, samspel och lärande  

 Känslan av att vara behövd  

 Att få vara sig själv och skapa förståelse för andra 
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Åsas berättelse 

Åsa träffar jag på redan då jag kliver ur bilen, hon guidar mig vänligt till stallet där resten av 

hennes kollegor befinner sig. Åsa ger uttryck av att vara nyfiken och glad och funderar över 

om jag är den personen som personalen talat om som skulle komma och ställa frågor till 

henne. Jag svarar att det stämmer bra. Åsa säger att hon tycker om djuren som finns här och 

att hon tycker det ska bli roligt att berätta om dem. Jag börjar min intervju med att be Åsa 

berätta fritt om hur hon upplever att djuren påverkar henne. Åsa börjar berätta om sin längtan 

efter egna djur. Hennes bror är pälsdjurs allergiker så det försvårar drömmen om ett eget djur. 

Hemma hos Åsa och hennes familj bor ändå en undulat som Åsa gillar att ha omkring sig. 

Även om hon är snabb att påpeka att han inte riktigt fyller samma funktion som djuren som 

finns på verksamheten där hon arbetar.  

 

Hon berättar att hon alltid haft ett intresse av att börja rida. Tyvärr så var ridskolorna i den 

stadsdelen där hon är uppvuxen alltid fulla och det var svårt att få en plats. Men när Åsa var 

13 år så fick hon äntligen en plats på en ridskola som Åsa förklarar hade speciella ridlektioner 

för folk som har ett behov att stöd. Det började med en långritt på en stor häst som var ledd av 

personalen och det var där hennes intresse för djur och framförallt ridning ökade ännu mer. 

Åsa har alltid älskat djur, ända sedan hon var liten. Hon stannade ofta djurägare som var ute 

och gick med sina hundar och frågade om hon fick klappa och hälsa på hundarna. Hon 

berättar vidare att hon även alltid älskat katter och som hon själv beskriver det ”…om jag såg 

någon katt vandra omkring så har jag liksom alltid tagit upp och gosat med den…” För Åsa 

är det viktigt att djuren mår bra och blir väl omhändertagna. Åsa beskriver känslan av att 

arbeta tillsammans med djur som väldigt stimulerande.  

 

På denna verksamhet berättar Åsa att hennes uppgifter är givande och utmanande och 

framförallt så får hon göra saker som hon blir glad av. Åsa berättar att ”…det känns mer som 

ett riktigt jobb de här än de andra verksamheterna. På ett annat ställe till exempel så har vi 

matlagning, då känns det mer som att man blir hjälpt av personalen och därför känns de här 

mer som ett jobb på riktigt…”. Hon berättar även att hon självklart får hjälp på 

djurverksamheten också om hon behöver det men att det ändå är på ett annat sätt. Åsa 

beskriver det vidare med att ”…här känns det mer som att jag behövs…”. Hon förklarar det 

med att hon tar hand om djuren och ser till att de mår bra. Hon mockar, ryktar, gosar, rider 

och har markövningar med hästarna.  
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Även om hon känner att hästarna har ett behov av henne för att bli omhändertagna så förklarar 

Åsa att hon i gengäld får glädje tillbaka. Hon mår bra av att umgås med både hästarna och 

hundarna som finns på verksamheten. Hon upplever att det är roligt att få en utmaning och 

lära både hästen men även sig själv något nytt. Hon beskriver att hon känner sig som ett med 

hästen då hon rider. Åsa berättar även med glad stämma om hundarna som finns på 

verksamheten. Såhär beskriver hon känslan tillsammans med hundarna: ” …alltså det är ju 

något speciellt med djur, speciellt hundarna,  dom är så glada hela tiden oftast och man får ju 

speciella band till dom även om det inte är mina egna hundar egentligen, dom blir som mina 

bästa kompisar nästan…”. Åsa skiner upp, slår ut armarna och fortsätter ”…det känns som att 

djuren förstår mig så bra…alltså de dömer ju inte en som människor kan göra...dom bryr sig 

ju inte om hur man ser ut eller hur man är” Åsa berättar att människor kan vara rätt så 

dömande även om hon snabbt poängterar att hon inte menar alla men att det är den största 

skillnaden mellan djur och människor, som hon själv upplever det. 

 

Hon berättar även att både hästarna och hundarna på verksamheten ofta märker när hon är 

ledsen: ”…då vill hundarna sitta i knä och slicka en i ansiktet och sådär, de är ju mest gosigt 

men ibland blir man alldeles våt…”. Även om Åsa blir våt i ansiktet av hundarnas välmenad 

så uppger Åsa att hon blir tröstad av dem och att det gör henne gladare samt att hon oftast mår 

bättre igen efteråt. På verksamheten där Åsa jobbar med djuren känner hon sig som hemma 

och egentligen så spelar den specifika aktiviteten eller uppgiften inte så stor roll. Åsa upplever 

det lika givande att utföra de flesta aktiviteterna och sysslorna som finns inom verksamheten 

bara hon får umgås med djuren som finns där.  Om hon inte fick vara på en verksamhet med 

djur så tänker Åsa att något skulle fattas i hennes liv och att livet skulle bli tråkigare även om 

hon berättar att hon har fler intressen också. Hon lyfter fram att hon speciellt skulle sakna att 

komma ut och röra på sig och sakna djurens närhet och närvaro.  

 

Amandas berättelse 

Amanda möter upp mig i rummet där intervjun skall ske. Hon har händerna i fickorna och 

blicken ner mot golvet. Vi börjar samtalet och till en början upplever jag Amanda som blyg 

och försiktig då hon berättar lågmält om djuren som hon känner och har omkring sig. Hon 

tycker om djur berättar hon, till och med alla djur, även ormar och spindlar men mest mjuka 
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djur som hund och katt. Hon har alltid gillat djur men hon har inte varit på djurverksamheten 

speciellt länge men trivs däremot redan väldigt bra. Amanda berättar att hon brukar längta 

efter arbetet på verksamheten då hon är ledig på helgerna även om hon ibland tillbringar tid 

med hästar tillsammans med sin kontaktperson då hon är ledig ifrån verksamheten. Hon 

tycker att det är bra att ha en kontaktperson då föräldrarna inte alltid hinner med. Amanda har 

funderat på att skaffa ett eget djur men känner att det är för mycket arbete för henne att ta 

hand om ett djur själv. Hästar är vackra djur tycker hon men nackdelen är att de är stora och 

kräver mycket arbete. När hon var liten blev hon nafsad av en häst och var då ganska osäker 

en period men nu har hon byggt upp ett förtroende till hästarna igen. ” Den hästen mådde nog 

dåligt och då kan de ju bli så, de var ju egentligen inte hans fel…” säger Amanda och berättar 

att alla som umgås med djur måste ha en förståelse för djurens beteende och att de också har 

känslor och humör precis som vi människor. Men för hennes del tycker hon att den bästa 

lösningen är att få komma till verksamheten och vara tillsammans med djuren där istället för 

att ha egna.  

 

När Amanda är med djuren på verksamheten blir hon glad och känner sig lugn. Amanda 

berättar att ”… det känns skönt att få vara med djuren för dom förstår en så bra…” Hon 

berättar vidare att hon upplever djuren som ett väldigt bra stöd och säger ”…dom var nog 

många gånger min räddning…” Amanda säger att hon kunde komma till djuren då hon kände 

oro och att hon kände sig tryggare då hon var tillsammans med dem. När Amanda var hos 

djuren de perioder hon mådde dåligt blev hon gladare och det kändes bra att vistas i djurens 

närhet. Hon brukade exempelvis rykta en häst eller sitta ner och gosa med en av hundarna 

som också fanns i stallet. Amanda berättar om en katt hon känner. ”…den där katten har ett 

extra behov av mig… den följer alltid efter mig och vill att jag ska gosa med den…”. Amanda 

tycker att de känns bra att finnas där för katten och ge den kärlek, hon berättar att hon även 

vill hjälpa andra djur som behöver omvårdnad. Hon berättar vidare att djuren på 

verksamheten är hennes vänner och att hon vill ställa upp för dem tillbaka och vara deras stöd 

och vän precis som de funnits där för henne. Amanda känner sig väl tillfreds då hon 

exempelvis ryktat en häst, hon känner själv glädje när hon känner att hon gör hästen glad. 

Hon kan även känna att det kan vara lättare att umgås med djur än andra människor,”…djuren 

behöver man inte ens prata med, dom förstår mig ändå…” Två av hundarna som vistas i 

stallet med Amanda och hennes vänner på dagarna är riktiga energiknippen och Amanda 

tycker att det är extra roligt på morgonen då hon kommer till verksamheten ”…för då står 

hela välkomstkommittén där och viftar på svansen och då känns det som om dom har längtat 
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efter mig…”. Amanda ler och tittar upp på mig. Jag upplever henne mer avslappnad och till 

freds nu. Om Amanda inte skulle få vara med djuren på dagarna skulle hennes liv både vara 

tråkigare och hennes psykiska mående sämre utan djurens närhet tror hon. Hon beskriver det 

själv som en tomhet och att hon inte vet vad hon då skulle fylla sina dagar med som skulle 

skapa denna glädje som hon får på djurverksamheten. 

 

Mirandas berättelse 

Jag följer med och tittar på en ridlektion som Miranda deltar i. Hon sitter upprätt och stolt i 

sadeln och när hon kliver av hästen hoppar hon runt av glädje och säger ”såg du mig, såg du 

mig?...”. Vi hinner knappt in till rummet där intervjun skall ske innan Miranda bubblar av 

glädje och stolthet. ”Det här var första gången jag red slalom utan stigbyglar, det är en dröm 

som jag har haft länge och idag vågade jag prova och det gick ju jättebra…”. Jag berömmer 

Miranda och berättar hur modig hon varit och att jag tycker att det såg jättefint ut när hon red. 

Hon berättar att hon själv tycker att hon är duktig på att rida och att hon har en speciell 

egenskap som gör att djuren känner sig trygga tillsammans med henne. ”Jag trivs bra med 

djur, och djuren trivs med mig…” säger Miranda. Hon har tidigare haft egna djur så som 

katter, fåglar, kanin, hamster, råttor och en undulat. Hon tycker bäst om katter men gillar 

egentligen alla djurslag och ibland brukar hon ta hand om sin kompis djur, en iller. Miranda 

tycker om att vara vakt åt illern och visar med armarna hur den brukar klättra och gosa med 

henne. En gång var Miranda på en smådjursmässa och där fanns det en iller som hon fick visa 

att hon kunde hantera. Utställaren och ägaren till illern hade blivit imponerad över hennes 

kunskap och omhändertagande. Miranda berättar stolt att det var roligt att få visa att hon 

kunde hålla i en iller eftersom det inte är alla som klarar av det menar hon. 

 

Miranda har varit på djurverksamheten i ungefär två år och arbetade innan dess på en affär där 

hon inte trivdes alls. ”Där borta särade de på min bästa arbetskamrat och mig så att vi inte 

fick jobba ihop längre, och då blev jag jätteledsen…” Miranda berättar att hon kände sig 

utfryst bland de kollegorna som fanns kvar och att hon ibland låste in sig på toaletten och grät. 

Hon blev rastlös och mådde dåligt då hon inte fick sällskap av de andra kollegorna. I och med 

det så försökte hon hitta på saker att göra i affären för att slippa känna sig utanför och minska 

rastlösheten. Tillslut såg den verksamhetsansvarige på affären att hon inte var sig själv och 

mådde dåligt av att vara där och det var då hon bytte till djurverksamheten istället. Miranda 



 

28 

 

var tidigare på en annan djurverksamhet innan affären och kände att hon saknade 

gemenskapen med djuren när hon inte fick vara hos dem. Nu när hon är tillbaka hos djuren 

igen trivs hon bättre med både arbetsuppgifter och kollegor. Hon beskriver sig själv som 

gladare och spralligare nu och att djuren funnits där för henne som en trygghet.  Djuren var 

även ett stort stöd för henne då en närstående till henne dog. Hundarna var under den tiden 

extra mysiga och försökte trösta henne. ”…dom förstår ju om man är ledsen eller om något är 

annorlunda, man kan inte lura dem alls…”.  Hon har lärt sig mycket om djur och känner att 

djuren behöver henne då hon berättar att det inte är alla som kan läsa av djuren på samma sätt 

som hon kan. ”…djuren tycker om att jag är lugn, för vissa människor kan ju bli stressade 

och många gör ju fel när de ska klappa hästarna och klappar dem på fel ställen i ansiktet…”. 

Miranda visar mig hur hästarna vill bli klappade och var man inte skall klappa dem.  

 

Miranda berättar även att djuren på verksamheten känner sig tryggare när människor blir mer 

van vid att hantera dem. Ju tryggare djuren blir med henne desto modigare blir hon själv 

uppger hon. Det finns även en hund på avdelningen som är lite speciell berättar Miranda. Han 

är en känslig individ som måste hanteras på ett speciellt vis. ”Han kom direkt fram till mig när 

jag träffade honom första gången, han kände att jag var lugn och jag tänkte innan att han fick 

ta det i sin takt…”. Hon berättar vidare att hon nu kan hantera honom bättre än de flesta som 

arbetar på verksamheten och att han är väldigt mysig mot henne tillbaka. Det finns flera av 

djuren som kräver speciell omtanke och som Miranda upplever är känsliga individer. Det är 

viktigt att vara noga med att läsa av djuren säger hon och att hantera dem på rätt sätt så att de 

känner sig trygga med människorna som tar hand om dem. Variationen av arbetsuppgifter i 

verksamheten är något som uppskattas. Hon vill gärna ställas inför nya utmaningar och 

berättar att hon blir glad av att lära sig nya saker. Utan tillgång till djuren tror Miranda att hon 

skulle må lika dåligt som hon gjorde i affären och att livet skulle kännas tråkigare. ”Jag trivs 

faktiskt bättre med djur än med människor…”. Hon förklarar det med det är lättare att komma 

överens med djur och att de förstår henne bättre än en människa om något är annorlunda eller 

om hon är ledsen. Hon ser djuren på verksamheten både som sina medarbetare och sina 

vänner. 
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Analys utifrån olika teman 

Under denna rubrik presenteras informanternas berättelser utifrån tre teman och analyseras 

utifrån studiens teoretiska utgångspunkter. 

 

 Att utveckla sig själv genom delaktighet, samspel och lärande 

 Känslan av att vara behövd  

 Att få vara sig själv och skapa förståelse för andra.  

 

 

Att utveckla sig själv genom delaktighet, samspel och lärande  

Enligt det sociokulturella perspektivet att se på lärande så skapas inlärningsmöjligheter 

enklast genom praktiskt utförande i samspel tillsammans med andra individer (Dysthe, 2003). 

Att använda olika slags stöd i inlärningssituationer eller andra människors erfarenheter ses 

som en stor tillgång och ökar lärandet (ibid.). Åsa, Amanda och Miranda talar alla tre om hur 

de ökat sitt självförtroende och sin självkänsla utifrån nya kunskaper de införskaffat sig 

genom att utmana sig själva på olika nivåer tillsammans med djuren. Alla tre berättar om 

glädjen de känner då de lyckas nå nya mål. De har själva fått utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar och känner en glädje över att hjälpa till att utveckla någon annan. Alla tre har 

lärt sig något nytt och framförallt känt att de fått göra det i sin egen takt. Att ställas inför nya 

utmaningar och få visa sin förvärvade kunskap är något som Weiss i sin teori tar upp som en 

viktig faktor människan behöver för att må bra. Weiss benämner detta som ” Försäkran om 

värde ” med det menas att individen får nyttja sin kompetens och känna att denne bidrar med 

något. Dessa faktorer får människan att känna sig värdefull (Weiss, 1974).  

 

Åsa berättar att hon utvecklas tillsammans med hästen då hon rider och att hon ”…utmanar 

både hästen och mig själv samtidigt…” vilket får henne att må bra. Även Miranda talar med 

egna ord om hur hon växer som person genom de utmaningar hon ställs inför tillsammans 

med djuren. ”Det här var första gången jag red slalom utan stigbyglar, de är en dröm som 

jag har haft länge och idag vågade jag prova och de gick ju jättebra…”. Hennes självkänsla 

ökar då hon upplever att hon är duktig både på att rida och på att vårda djur, då det sker under 
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former som hon själv kan bemästra utifrån sina egna förutsättningar. Hon vill gärna ställas 

inför nya utmaningar och utöka sina färdigheter berättar hon, och hon känner stor glädje i att 

lära sig nya saker. Djurägarna i Enders- Slegers, et al. (2000) studie om Weiss relationsteori  

visar samma resultat då de uppger att djuren får dem att känna stöd i utmaningar de ställs 

inför utan att känna krav. 

 

Då alla tre kvinnorna talar om att de får utvecklas i sin egen takt och att de även får stöd på 

vägen om de behöver bidrar det till en känsla av sammanhang. Antonovsky (2005) beskriver 

detta då han talar om KASAM. Där det som tidigare nämnts i teoriavsnittet finns tre viktiga 

hörnstenar som bygger upp hans teori: hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. 

Hanterbarheten och begriplighet skapas hos dessa tre kvinnor genom att de får utföra 

aktiviteterna utifrån sin egen förmåga med stöd, exempelvis att använda en handikapp ramp 

för att underlätta på och avstigning från hästen vid ridturer. Det kan också vara andra typer av 

stöd som bidrar till att aktiviteten känns meningsfull. Dessa kan vara muntligt stöd från andra 

på verksamheten, som instruktioner och vägledning eller ledning av hästen vid ridning. Det 

bidrar till att skapa en kontrollerad och hållbar situation som individen kan klara av att 

bemästra och genom det kännas betydelsefull. I de situationer individen befinner sig i som 

känns betydelsefulla och meningsfulla skapas också motivation. Finns motivation så upplevs 

situationen ofta som en utmaning istället för ett problem (Antonovsky, 2005). Kopplingen 

mellan praktiskt stöd och hjälp tillsammans med ett socialt sammanhang är även något som 

det sociokulturella perspektivet representerar (Dysthe, 2003). Här lyfts dessa två faktorers 

samverkan fram som ett positivt verktyg till människans inlärningsförmåga (ibid). 

Meningsfulla uppgifter och aktiviteter som känns begripliga och överkomliga skapar miljöer 

där lärande lättare kan ske och lagring av de inlärda faktorerna lättare hanteras (Berget & 

Braastad, 2008). 

 

Känslan av att vara behövd 

Djurverksamheten är anpassad så att alla individer som befinner sig där skall ha möjlighet att 

bidra utifrån sin egen förmåga. Omgivningen fungerar som ett stöd men individerna skall 

finna en känsla av det som Antonovsky beskriver med ordet KASAM (Antonovsky, 2005). 

Åsa berättar att det känns som att hon är efterlängtad på djurverksamheten. Hon jämför 

tidigare erfarenheter på andra verksamheter hon varit på och en av de största skillnaderna är 
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att detta känns mer som ett riktigt jobb för henne. ”…här känns det mer som att jag 

behövs…”. Hon beskriver att djuren behöver henne för att de skall må bra då hon vårdar och 

sköter om dem. Amanda beskriver glädjen i att känna sig eftertraktad när hon talar om en katt 

som hon känner ”…den där katten har ett extra behov av mig…”. Amanda berättar att det 

känns bra att finnas där för katten eftersom hon tycker om att vårda djuren. Hon berättar även 

att hon känner glädje när hon ryktar hästarna och hon själv vill vara ett stöd för dem precis 

som de är för henne. Enders-Slegers (2000) undersökning visar att djuret kan bidra till känslan 

av att vara behövd. Djuren skapar mening i livet då människan har något att ansvara över och 

ägna sin tid åt. Att ha någon att bry sig om är en stark mänsklig drivkraft och bidrar till att öka 

självkänslan och minska stress. Djurägarna i undersökningen bekräftar detta genom att berätta 

om att de känner sig behövda då djuret är beroende av dem gällande omvårdnad och 

omhändertagande. Djurägarna i studien berättar precis som Åsa, Amanda och Miranda att de 

känner en glädje i att någon är i behov av dem och behöver dem för att må bra,  det bidrar till 

att skapa meningsfullhet i livet (Enders-Slegers, 2000). Miranda berättar om en speciell hund 

på verksamheten som hon själv anser att hon hanterar bättre än de andra arbetarna. Hon 

känner stolthet över att veta hur hunden skall hanteras och berättar vidare att alla som skall 

umgås med djur men speciellt denna hund måste vara lugn och veta hur och var de skall 

klappa djuret. Djuren behöver henne på verksamheten då de andra individerna inte lärt sig 

handskas med djuren ännu och kan läsa av dem på samma sätt som hon själv kan berättar hon. 

Det Miranda talar om tas även upp i Weiss relationsteori där faktorerna Anknytning, Social 

integration, Möjlighet att omvårda och försäkran om värde kan kopplas till Mirandas 

beskrivning (Weiss, 1974). Weiss talar om trygghet, kunskap och stöd, men även att bilda 

meningsfullhet genom att individen får utlopp för sina färdigheter och sin kunskap.  

 

Att knyta starka emotionella band och visa förståelse för någon ökar känslan av tillhörighet 

och minskar samtidigt risken för social isolering (ibid.). Enders- Slegers (2000) tar även upp 

dessa aspekter, djurägarna i Enders- Slegers undersökning uppger att unika erfarenheter 

omkring ett djur ses som en viktig kunskap som ingen annan kan konkurrera med. Amanda 

berättar om hur hon brukar längta efter djuren och verksamheten på helgerna då hon är 

ledig.”…För då står hela välkomstkommittén där och viftar på svansen och då känns det som 

om dom har längtat efter mig…”  Miranda talar om en speciell egenskap hon upplever att hon 

har som gör att djuren känner sig trygg tillsammans med henne. ” Jag trivs bra med djur, och 

djuren trivs med mig…” berättar hon stolt. Hon berättar vidare att hon gör djuren trygg och 
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att”…djuren tycker att jag är lugn…”. Ju tryggare djuren blir med henne desto modigare blir 

hon själv berättar hon. 

 

Att få vara sig själv och skapa förståelse för andra 

Åsa beskriver känslan tillsammans med djuren som att ”…det känns som att djuren förstår en 

så bra…”. Hon berättar även att hon upplever människor som rätt dömande och att det är 

lättare att umgås med djuren eftersom de inte dömer henne på samma sätt som människor kan 

göra. Hon berättar vidare att djur inte heller bryr sig om hur hon ser ut eller hur hon är. 

Amandas berättelse instämmer med Åsa.  Hon beskriver hur djuren hjälpt henne igenom svåra 

tider och hur de funnits där som ett stöd för henne genom att få henne att må bra igen. 

”…Djuren behöver man inte ens prata med, dom förstår en ändå…” säger hon och berättar 

att djuren är hennes vänner och att hon känner glädje när hon ger kärlek och omvårdnad till 

dem. Mirandas berättelse överensstämmer med de andras då även hon talar om att hon trivs 

bättre med djur än med människor. Miranda berättar att hon upplever det lättare att komma 

överens med djuren än människorna. Hon upplever att de förstår henne bättre om något inte är 

som vanligt med henne eller om hon är ledsen. Hon ser djuren på verksamheten både som sina 

medarbetare och sina vänner. Miranda berättar om en hund som kom fram till henne på grund 

av att han kände hennes lugn och att hon lät hunden ta det i sin takt eftersom han är en känslig 

individ som måste hanteras på ett speciellt sätt. 

 

Det finns flera av djuren som kräver speciell omtanke och som Miranda upplever är känsliga 

individer. Det är viktigt att vara noga med att läsa av djuren och att hantera dem på rätt sätt så 

att de känner sig trygga med människorna som tar hand om dem berättar Miranda. 

Antonovskys (2005) begrepp KASAM speglar dessa kvinnors upplevelser genom att 

Antonovsky uppger att människan mår bra av att vistas i en miljö där omgivningen är 

anpassad efter dennes egna behov och resurser. Alla tre kvinnorna uppger att djuren förstår 

dem bra, ibland även bättre än människorna. Åsa, Amanda och Miranda känner sig som 

hemma på verksamheten och längtar tillbaka då de är lediga. Weiss (1974) skriver i sin teori 

om social integration om vikten av samförståelse och att människan är i behov av 

grupptillhörighet och gemenskap till andra individer som får denne att känna sig förstådd. 

Genom att dela upplevelser och tolka varandra skapas livsglädje, samtidigt som risken för 

social isolering minskas (Weiss, 1974). Även Enders-Slegers (2000) styrker detta då 
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djurägarna medgav att de kände grupptillhörighet med djuret, samt även upplevde 

gemensamma intressen och tolkningar med andra människor som har djur i sin närhet (ibid.). 

Även det sociokulturella perspektivet framhäver att människan mår bra av att ingå i ett socialt 

sammanhang (Dysthe, 2003). 

 

Diskussion 

Nedan följer en diskussion om resultatet från livsberättelserna som bearbetats ovan. I detta 

avsnitt kopplas resultatet till tidigare forskning samt de folkhälsomål som nämnts. Även 

studiens frågeställningar speglas i diskussionen. Efter detta följer en diskussion om metoden 

som använts för att nå resultatet. 

 

Resultatdiskussion  

För att närma sig WHOs definition av hälsa och de svenska målområdena som tagits upp 

tidigare i uppsatsen så uppger Folkhälsokommittén (2014) att människor måste ges stöd och 

förutsättningar på vägen. Genom att skapa välbefinnande ur en känsla av egen kontroll och ett 

samspel med omgivningen så underlättas vägen dit (ibid). De intervjuade kvinnorna i denna 

uppsats uppger alla tre att de upplever ett socialt stöd hos djuren. Informanterna uppger även 

att genom de hjälpmedel och vägledning de får på verksamheten så känner de kontroll över de 

aktiviteter och arbeten de deltar i. Nordström (2002) och Håkansson et.al (2008) skriver om 

att den svåraste konsekvensen av att ha en utvecklingsstörning är att integrera med samhället 

och anpassa sig efter omgivningens krav. Författarna skriver även att djurens hälsofrämjande 

effekter därför bör tas tillvara på för att förstärka individens välmående (Nordström, 2002; 

Håkansson, et al., 2008). Denna uppsats speglar det Nordström och Håkansson et al. säger, 

genom att informanternas berättelser tar upp situationer där personerna känt ett utanförskap 

vid avsaknad av socialt stöd och svårbemästrade situationer. Detta har för dem bidragit till ett 

sämre mående. 

 

Enligt Nordström (2002) är delaktighet en av de viktigaste faktorerna att främja hos personer 

med utvecklingsstörning.. Kvinnorna beskriver även en positiv känsla av att de själva bidrar 

till att påverka det som sker på verksamheten och att de känner sig behövda där. Denna känsla 
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bidrar till att de upplever en meningsfull vardag. Åsa beskriver det som att hon gör mer nytta 

på denna verksamhet än andra ställen hon varit på. Miranda visar det genom att tala om 

speciella egenskaper som bara hon har och att hon genom att använda sig av dessa är en 

tillgång för djuren. Amanda berättar om en katt som har ett speciellt behov av henne. Detta 

kan även kopplas till flera av faktorerna i Weiss relationsteori som nämnts tidigare i teori 

avsnittet och som hjälper människan att känna välbefinnande (Weiss, 1974).  

Något som Åsa, Amanda och Miranda talar om är att det kan vara svårt för andra människor 

att förstå dem. Det är en stor anledning till att de alla tre trivs bra med att vara hos djuren. Åsa 

beskriver det som att hon kan vara sig själv och inte bli dömd, som hon berättar att hon annars 

kan känna att hon kan bli av människor. Djur kräver inte samma kommunikation som en 

människa och hos djuren upplever informanterna att de duger som de är. Nordström lyfter 

detta, och beskriver att personer med en utvecklingsstörning ofta har ett annorlunda sätt att 

förstå andra och att själva göra sig förstådd och att det kan försvåra det mänskliga samspelet 

(Nordström, 2002). 

 

Fine & Beck (2010) bekräftar det Nordström (2002) tar upp och skriver att andra 

kommunikationslösningar bör tas tillvara på så att individen ändå får känna delaktighet då det 

som tidigare nämnts är en stor faktor till välmående hos människor med utvecklingsstörning. 

En ökad trygghet ges hos individen då förståelse skapas genom kommunikation och det 

påverkar även bildandet av starka band mellan individer. Dessa faktorer skapar i sin tur 

känslor som tillit, trygghet och självkänsla (Fine & Beck, 2010; Burgon, 2003). 

Kommunikation bidrar även till samspel och en känsla av vad Antonovsky benämner som 

KASAM (Antonovsky, 2005). Fine & Beck (2010) skriver om att människor har en förmåga 

att söka sig till individer som har liknande beteendemönster som sig själva då 

kommunikationen underlättas och gör det lättare att skapa och ge förståelse. Människor med 

en utvecklingsstörning samspelar ofta bra med djur på grund av att de visar känslor och 

beteenden på liknande vis och har därmed lättare att avläsa varandra (Fine & Beck, 2010). 

Miranda berättar att hon ofta går till djuren de gånger hon blir ledsen för att söka tröst och att 

hon sedan mår bättre igen. För henne räcker det då att umgås med och vara nära djuren för att 

nå denna tillfredställelse utan krav på någon större aktivitet. Nordeman (1992) belyser detta 

genom att påtala att människan är i behov av själslig och kroppslig närkontakt för att skapa 

välbefinnande och att hälsan främjas positivt vid sådana tillfällen. Flertalet studier om djurs 
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positiva effekter på oxytocin-utsöndring vid närkontakt av annan varelse visar att detta bidrar 

till glädjehöjande ämnen, och minimerar negativa känslor som stress och aggressivitet 

(Grånemo & Lindholm 2009; Uvnäs-Moberg 1998; Uvnäs-Moberg & Petersson, 2010). Ökat 

påslag av oxytocin hjälper personer med utvecklingsstörning till ökad förståelse för andra 

människor och ger även en ökad förmåga att lära (Aoki, o.a., 2014). Bogdashina (2012) 

skriver om att inlärning kan uppfattas som något negativt och skapa frustration om uppgiften 

känns för svår att bemästra och uppgiften bör därför vara hanterbar och begriplig. Både 

Ericsson (2003) och Antonovskys (2005) begrepp KASAM tar upp vikten av att skapa 

lämpligt anpassade aktivitetsnivåer för individen så att meningsfullhet och motivation kan 

uppstå. Djur bidrar inte enbart till ökad inre tillfredställelse och bekräftelse utan studier i 

bakgrundsdelen i denna uppsats visar även på fysiska fördelar där bålstabilitet och 

rörelseförmåga är några av faktorerna som förbättras vid ridning (Ajzenman, Strandeven, & 

Shurtleff, 2013; Hammer, Nilsagard, Forsberg, & Pepa , 2005; Land, Errington-Povalac, & 

Paul, 2001).  

 

Ingen av informanterna nämner några specifika fysiska förbättringar som djuren bidragit med. 

Åsa tar däremot upp att hon skulle sakna den fysiska aktiviteten om hon inte fick vara 

tillsammans med djuren, eftersom de får henne att röra sig mer. Denna uppsats kan delvis 

bekräfta den studie som nämnts i bakgrundsavsnittet utförd på japanska barn av Keino (et.al, 

2009) som mättes med psykolog och beteendeskala. Där visades en ökad kommunikation, 

interaktion, imitation, emotionella uttryck, anpassningsförmåga samt fysiska förmågor vid 

ridterapi Keino et.al, 2009). Informationen i denna uppsats bekräftar ökad 

anpassningsförmåga, kommunikation och interaktion. Eftersom livsberättelseforskning är en 

undersökningsform som enbart tar upp vissa delar och situationer av en människas liv så kan 

de faktorer som inte berörts i livsberättelserna inte heller uteslutas. Livsberättelseforskning är 

en fri form där informanten helt själv väljer vilken information som skall framgå (Johansson, 

2005). De fakta som nämnts i avsnittet om tidigare forskning som inte blivit bekräftat av 

denna uppsats kan inte heller motsägas eftersom vidare forskning och frågeställning till 

informanterna behöver ske angående sökandet av svar på dessa frågeställningar.  
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Metoddiskussion  

Med tanke på att syftet till denna uppsats handlade om hälsofrämjande effekter och jag var ute 

efter utförliga svar, så valde jag att använda mig av en kvalitativ studieform. Genom att sedan 

skapa en djupare förståelse för de tre kvinnorna i uppsatsen behövde jag information om 

informanternas upplevelser och erfarenheter. Den kvalitativa metoden som användes var 

livsberättelser med en narrativ analys. Då urvalet var slumpmässigt och utfört av den 

verksamhetsansvarige som jag tagit kontakt med så visste jag inte vilka individer jag skulle 

möta. Eftersom tanken med livsberättelseforskningen var att söka svar på uppsatsens syfte och 

frågeställningar så ställdes frågan i början av intervjun: ”Tycker du, och hur tycker du att 

djuren påverkar dig?”. Jag hade även några förslag på följdfrågor för att försäkra mig om att 

få med mig en bred bild av informationen jag sökte. Dessa användes i de fall då informanten 

inte diskuterat de ämnen jag ville ha svar på. Avsikten var att ställa öppna breda frågor så att 

informanten fritt kan berätta vad denne känner för. Det visade sig att det vara en svår uppgift 

och intervjun blev lättare för informanterna att hantera då det fanns följdfrågor att svara 

utifrån.  

 

Tanken var att intervjua fyra personer på verksamheten men då den fjärde personen ändrat sig 

och inte visade något intresse för att delta i studien så uteslöts denne. De tre informanterna 

som intervjuades visade intresse och glädje över att få dela med sig av sina erfarenheter. Jag 

upplevde att en av informanterna var relativt blyg och kort i sina svar. Där fick jag ställa fler 

följdfrågor och berätta om mina egna djur som jag haft med tanke om att få henne att slappna 

av. Jag upplever att hon blev mer avslappnad och trygg efter det och hon talade mer fritt 

efteråt. Detta kan ha varit något som påverkat hennes svar och därmed resultatet i uppsatsen 

då mina personliga erfarenheter kom på tal. Eftersom uppsatsen har utgått ifrån 

livsberättelseforskning och informanterna fick tala fritt så har de själva valt vilka episoder ur 

deras liv som skall lyftas fram. Det bidrar till att uppsatsens resultat kan bli annorlunda om 

andra informanter intervjuas, då de troligen väljer episoder ur sina liv som kanske inte 

stämmer överens med dessa informanters erfarenheter.  

 

Andra etiska överväganden 

Något som Vetenskapsrådet (2011) anser som god forskning är att tänka på att använda en 

relevant forskningsmetod för de frågeställningar som studien vill ha svar på. Det gör det 
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lättare att avväga risk-vinst bedömningen för arbetet (Vetenskapsrådet, 2011). I denna uppsats 

används som tidigare nämnts en kvalitativ metod genom livsberättelseforskning med narrativ 

analysmetod. Kvalitativ forskningsmetod används enligt Cohen, et al. (2007) vid situationer 

då tanken är att belysa och förstå fenomen sett ur andra människors perspektiv. Valet av den 

typen av metod bekom sig naturligt i denna uppsats då det var individers erfarenheter och 

tankar jag som författare hade förhoppning om att nå för att besvara frågeställningarna och 

syftet till uppsatsen. Vetenskapsrådet (2011) påpekar att då undersökningen inte ger svar på 

frågeställningen, bör studien inte genomföras med aktuell uppläggning (ibid.). I denna uppsats 

anser jag att frågeställningarna blev besvarade genom den forskningsmetod som användes, 

och jagsom författare hade använt mig av samma metod igen om jag skulle återupprepa 

studien. Bryman (2008) skriver att en forskare med kvalitativ metod är ute efter att bilda nära 

relation med sina informanter för att lättare se världen med dennes ögon. Jag intervjuade 

informanterna en och en då jag hade som mål att skapa en relation med varje deltagare, för att 

även få ärliga och avslappnade svar och lättare sätta mig in i informantens berättelse.  Jag 

anser att det avspeglar tanken med min forskningsmetod, då det var något jag eftersträvade för 

att få en så rättvis bild som möjligt av mina informanters berättelser. Jag hade i början en 

tanke om att istället göra en gruppintervju eller använda mig av kvantitativ forskning så som 

en enkät. Anledningen till att dessa alternativ valdes bort var att jag anser att resultatet då 

skulle bli opersonligare och mer generellt. Jag var i denna uppsats ute efter mer djupgående 

och personliga upplevelser. Jag anser att användandet av exempelvis en kvantitativ 

forskningsmetod riskerar att missa information då följdfrågor användes vid intervjun. Något 

som inte lyfts fram i denna uppsats är om djuren har någon negativ påverkan på människor 

med utvecklingsstörning. Då informanterna i uppsatsen självmant enbart talade om positiva 

upplevelser förekom det naturligt att inte gå djupare in på om det fanns några negativa 

faktorer med.  

 

Framtida forskning  

Denna uppsats bidrar till att söka svar på husdjurets hälsofrämjande effekter på människor 

med utvecklingsstörning. Uppsatsen bekräftar det som tidigare forskning visat gällande 

djurens positiva inverkan på människor med en utvecklingsstörning. Uppsatsen styrker även 

det forskning uppgett angående användandet av djur som en ersättning av människan i de 

faktorer som Weiss relationsteori tar upp. Informanterna i denna studie bekräftar detta och 
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uppger till och med att det för dem kan upplevas bättre att umgås med djur istället för 

människor. Att ersätta människor med djur inom vissa områden för att underlätta sociala 

relationer och sammanhang för människor med utvecklingsstörning är något som enligt mig 

borde studeras och utvecklas vidare. Att omges av människor som socialt stöd kanske inte 

alltid är det optimala för alla individer? Kan välbefinnandet hos människor med 

utvecklingsstörnings främjas genom att ersätta vissa mänskliga tjänster med djur? Behovet av 

detta borde undersökas grundligare då denna uppsats är för tunn för att enbart användas som 

god evidens. En sådan förändring kring socialt stöd för människor med utvecklingsstörning 

skulle eventuellt bidra till individanpassade sammanhang och öka det som Antonovsky kallar 

för allmänna motståndsresurser och känsla av sammanhang. Det skulle utifrån det även gå 

lättare att närma sig folkhälsomålen om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 

hälsa, på lika villkor för hela befolkningen, med utgångspunkt ifrån individers egna behov. 

 

Slutsats 

Forskning i bakgrundsdelen till denna uppsats visar att delaktighet och förståelse är starka 

faktorerna som bidrar till att främja hälsa hos personer med utvecklingsstörning (se bla.  

Weiss, 1974; Enders-Slegers, 2000; Fine, 2015). Resurser behöver därför läggas på att främja 

dessa faktorer så människor med utvecklingsstörning får de stöd och nätverk de behöver till 

att nå och närma sig de uppsatta folkhälsomålen. Djur är sedan lång tid tillbaka en stor 

tillgång till människans välmående på flera plan. Djur bidrar framförallt till ökad känsla av 

delaktighet och förståelse hos människor med utvecklingsstörning. Denna uppsats har visat att 

informanternas hälsa främjas genom att tillbringa tid med djuren. Alla informanterna känner 

samhörighet och förståelse till djuren och uppger att djuren förstår dem bättre än människan. 

Utifrån frågeställningarna så visar det sig att djuren påverkar informanterna till ökat 

välbefinnande och ökad delaktighet samt att de i sin tur även bidrar till att lättare närma sig de 

uppsatta folkhälsomålen som tas upp i uppsatsens början. Detta visar sig genom att 

informanterna blir mer inkluderade genom delaktighet och inflytande i samhället, då de själva 

upplever att de är behövda och fyller en funktion. Informanterna upplever även att de själva 

utvecklas och är med och utvecklar någon annan. Då informanternas arbetsplats är 

dagligverksamheten där djuren befinner sig så ökar även hälsan i arbetslivet hos 

informanterna då djuren är en stark bidragande faktor till att informanterna trivs. 

Informanterna uppger också att de skulle må sämre om de inte hade möjlighet med att vara på 
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arbetsplatsen där djuren befinner sig. Djuren bidrar även till informanternas fysiska aktivitet 

då det utövar fysisk aktivitet tillsammans med djuren på olika vis och utifrån sina egna 

förmågor. 
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Bilaga  

Missiv 

 

Hej!  

Jag heter Hanna Ericsson och läser sista terminen på det Hälsopedagogiska programmet på 

Högskolan i Gävle. Just nu skriver jag min C-uppsats om hur djur påverkar människor med en 

utvecklingsstörning. Syftet med min studie är att beskriva hur och om människor med en 

utvecklingsstörning blir påverkade av att ha djur i sin tillvaro.  

 

Jag har valt att tillfråga dig med anledning av att du har djur i din närhet och jag skulle tycka 

att det var intressant att se hur och om det påverkar dig. Jag vill med samtycke från dig göra 

en livsberättelseintervju som beräknas ta cirka 15-60 minuter beroende på hur mycket du har 

att berätta.  

 

Deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. Alla 

uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och ditt deltagande kommer att vara anonymt. 

Efter intervjuerna kommer materialet att transkriberas och sedan analyseras. Alla uppgifter 

som samlas in kommer bara att användas för denna studie. Uppsatsen kommer sedan att 

presenteras för studiekamrater, handledare och examinator och publiceras på internetsidan 

DIVA.  

 

Vid frågor eller funderingar, kontakta gärna mig eller min handledare Paula Larsson. 

 

Hanna Ericsson   Paula Larsson  

ofk13hen@student.hig.se   paula.larsson@hig.se  

070-2233579     
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