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Sammanfattning 

Bakgrund: Animal Assisted Therapy (AAT) har i tidigare studier visat sig vara en 

effektiv metod inom äldrevården och pediatriken för att öka känslan av sammanhang och 

livskvalité. En person med autism behöver ha en anpassad miljö runtomkring sig för att 

bibehålla bland annat kognitiva funktioner som i sin tur kan främja hälsa och skapa 

livskvalité. Ett djur skulle kunna vara ett sätt att anpassa miljön omkring barnet med 

autism, då det visat sig att djurs närhet har en positiv effekt inom andra vårdområden. 

Djurterapins huvudområde är att minska sociala, emotionella och kognitiva problem i 

patientens handlingsplan. När ett barn har någon form av diagnos, blir hela familjen 

involverad i vården av barnet. Barnet med autism har också särskilt svårt att berätta om 

sina egna känslor och upplevelser, därför bygger den föreliggande studien på familjernas 

erfarenheter av djurens betydelse. 

Syfte: Att beskriva familjers erfarenheter av vilken betydelse djur har för barn med 

autism. Syftet var också att beskriva den metodologiska aspekten undersökningsgrupp i 

de inkluderade artiklarna. 

Metod: En deskriptiv litteraturstudie gjordes. Genom att använda sig av 

inklusionskriterier, exklusionskriterier och limits, valdes elva artiklar ut - nio kvantitativa 

och två tvärvetenskapliga - och granskades utifrån frågeställningarna som satts upp. 

Huvudresultat: Resultatet visade att djurterapi har stor betydelse för barnets sociala 

förmåga. Även positiva resultat sågs angående kommunikation, 

problemlösningsförmåga, repetativa beteenden, fysisk styrka och motorik. 

Undersökningsgrupperna var ojämna, då de hade en ojämn könsfördelning. 

Slutsats: Resultatet visade att djurterapi haft en positiv betydelse för barn med autism 

och deras sociala liv. Vidare forskning behövs göras för att göra djurterapi till en 

evidensbeprövad behandlingsform i framtiden. 
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Abstract 

Background: Previous research has shown that Animal Assisted Therapy (AAT) is an 

efficient method to increase the Sense of Coherence and Quality of Life in pediatric- and 

geriatric care. A person with autism needs to have an adapted environment to maintain 

cognitive functions which can promote health and promote Quality of Life. In this case, 

animals could be a means to create environmental adaptation for a child with autism, since 

animals have proven to have a positive effect on patients in other areas of care. The main 

purpose of the AAT is to reduce social, emotional and cognitive problems in the care-

plan of the child. When a child has some kind of diagnosis, the whole family gets involved 

in the caring process. The child with autism also have difficulties to share feelings and 

life experiences. Therefore the present study is based on the experience of families 

regarding the importance of animals. 

Aim: To describe families experiences of the importance of animals for children with 

autism. The aim was also to describe the methodological aspect study group in the 

included articles. 

Method: A descriptive literature study was conducted. By using inclusion- and exclusion 

criterias and limits, eleven articles were chosen – nine with quantitative approach and two 

with interdiciplinary approach – and were reviewed on the basis of the chosen questions. 

Main result: The result has shown that AAT is of great importance for the childs social 

abilities. Also, positive results were shown in communication, problem solving skills, 

repetative behaviour, physical strength and motor skills. The study groups were uneven, 

as they had a gender bias. 

Conclusion: The results showed that AAT have had a positive effect for children with 

autism and their social life. More research is needed to make AAT an evidential form of 

treatment in the future. 
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Introduktion 
 

Autismspektrumtillstånd 

Själva ordet autism härstammar från grekiskans ord autos som betyder själv (Autism & 

Aspergerförbundet 2009). Autism Spectrum Disorder (eg; Autismspektrumtillstånd, 

AST), anses som en livslång funktionsnedsättning (Duncan & Bishop 2015), och anses 

som ett beteendemässigt uttryck för den neurologiska störningen (Gillberg & Peeters 

2002). Dock uppfattas den bli bättre ju äldre personen blir (Duncan & Bishop 2015). 

Diagnosen är vanligt förekommande tillsammans med andra funktionsnedsättningar som 

epilepsi, syn- och hörselskador och utvecklingsstörning (Autism & Aspergerförbundet 

2009; Gillberg & Peeters 2002). Ännu idag är det oklart vad som orsakar AST (Gillberg 

& Peeters 2002). AST förekommer tre gånger oftare hos pojkar än hos flickor (Autism & 

Aspergerförbundet 2009; Gillberg & Peeters 2002), dock har man funnit att diagnosen 

har missats på flickor/kvinnor, då de har andra symtom som yngre (Gillberg & Peeters 

2002). 

 

Inom autismspektrumet ingår Aspergers syndrom, atypisk autism (PDD-NOS), 

desintegrativ störning och autism (Autism & Aspergerförbundet 2009), och författarna 

till detta arbete har valt att inkludera alla dessa diagnoser i denna studie. För att få 

diagnosen AST, krävs att personen har kraftiga symtom av den så kallade triadens grunder 

som består av kommunikation, sociala- och beteendemässiga funktionsnedsättningar 

(Gillberg & Peeters 2002; Peeters 1999). Med social förmåga eller social interaktion 

menas beteenden som är icke verbala såsom att ge ögonkontakt, ansiktsuttryck samt 

gester i samspel med en annan person eller flera personer. Vidare beskrivs social förmåga 

som att kunna skapa en vänrelation till en annan människa utifrån ömsesidighet (Gerland 

et al. 2010). I ömsesidigheten uppkommer ett s.k. prosocialt beteende vilket kan beskrivas 

som att göra något gott för någon annan utan egen vinning och kan innefatta tröstande, 

omvårdande och stöttande beteenden (Biagoli, Prandi, Giuliani, Nyatanga & Fida 2016). 

I en artikel i DN (Lerner 2015) tas det upp om en utbildad terapihund som arbetar inom 

rättspsykiatrin. Det prosociala beteendet hos en patient visades tydligt då patienten under 

en incident skyddade hunden och vägledaren mot en framrusande hund (Lerner 2015). 

De flesta barn visar under sitt första levnadsår, symtom såsom skrik, inget härmande av 

gester eller uttryck och i regel ställs diagnosen efter två års ålder (Gillberg & Peeters 

2002). Sterotypi (eg; repetativa rörelser) förekommer hos barn med autism. Oftast visar 
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de sig då barnet känner sig stressat eller befinner sig i utsatta lägen (Autism & 

Aspergerförbundet 2009). I förskoleåldern kan tydliga språksvårigheter och sociala 

begränsningar visas genom så kallad ekolali (eg; upprepning av någon annans ord). I 

skolåldern kan detta dock förbättras, men känslan för andra människor kan fortfarande 

vara begränsad. I tonåren är det stora skillnader i utvecklingen av språket och det sociala 

samspelet, då vissa utvecklas väl och andra tappar det helt (Gillberg & Peeters 2002).  

Vad föräldrar värdesätter och önskar hos sitt barn med autism 

Ett barn med autism behöver ett visst mått av förutsägbarhet i sin tillvaro och ett sätt att 

kunna uttrycka sig och kommunicera. Barnet behöver kunna sysselsätta sig under sin 

vakna tid för att inte bli olyckligt. Barnet ska kunna vara självständigt såsom klä sig, sköta 

sin hygien och laga mat, det vill säga, aktiviteter i dagliga livet (ADL) och kunna ta egna 

initiativ gällande sin fritid och kunna umgås med andra människor och må bra av det 

(Gillberg & Peeters 2002). 

 

Djurens betydelse för människan 

Att ha djur omkring sig har visat sig ha många positiva effekter. Till exempel hade många 

äldre människor svårt att bygga upp ett socialt kontaktnät när de förlorat en partner eller 

när de slutat arbeta. Att ha ett husdjur kunde då hjälpa till att öppna upp interaktionen i 

sociala sammanhang och djuret bidrog även med vänskap, tillgivenhet och närhet 

(Scheibeck, Pallauf, Stellwag & Seeberger 2011; Maharaj & Haney 2015). Att ha ett djur 

som sällskap, innebar för många äldre människor också mycket glädje, ökad livskvalité 

och positiv livsstil (Scheibeck et al. 2011). Personerna kände sig dessutom behövda och 

värda någonting, då djuren ville vara med just dem (Scheibeck et al. 2011; Maharaj & 

Haney 2015). I en studie (Hoffmann et al. 2009), fick personer som var inlagda för 

depression träffa en terapi-hund i 30 min. Detta visade i resultatet att personerna upplevde 

mindre ångest (Hoffmann et al. 2009). Barn kunde visa mindre upplevd stress, ångest och 

rädsla och dessutom uppvisa lägre kortisol-nivåer i samband med att en terapi-hund fanns 

med under en venprovtagning (Vagnoli et al. 2015). Att vara djurägare kunde också 

innebära generellt mer fysisk aktivitet, vilket ledde till bättre fysisk hälsa (Scheibeck et 

al. 2011). Det har t.ex. påvisats att djurs inverkan på människor, kan sänka blodtryck 

(Zeblisky & Jennings 2016; Krause-Parello & Kolassa 2016) och sänka puls hos äldre 

människor (Krause-Parello & Kolassa 2016). Gällande smärtpåverkan, visades ingen 

skillnad i smärtintensitet i studien av Vagnoli et al. (2015), vilket författarna själva 
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förklarar med att deras testgrupper kan ha varit för små. Phoenix Childrens Hospital 

(PCH), använde sig av djurterapi - och har gjort så sedan 2004 - och de använde sig av 

djurens speciella sätt att motivera barnen till olika, hälsofrämjande göromål som att leka, 

röra på sig, kommunicera och interagera med omgivningen. Djuren hjälpte också barnen 

att glömma sin smärta och att göra saker som är av vikt för barnet, men som han/hon inte 

hade någon större lust med, som t.ex. att äta eller ta sin medicin (Zeblisky & Jennings 

2016). Forskning har bedrivits gällande beröring och oxytocinfrisättning i hjärnan. 

Oxytocin är ett så kallat “må bra” hormon som är lugnande och avstressande. Det som 

konstaterats är att djur i fysisk kontakt med människor stimulerar till oxytocin frisättning 

hos människan (Manimalis 2009).  

 

Djurinterventioner 

Animal-Assisted Therapy (AAT) är en terapiform där specialtränade djur är med i 

behandlingsprocessen av patienter med någon form av behandlingsplan (Stefanini, 

Martino, Allori, Galeotti & Tani 2015; Zilcha-Man, Mikulincer & Shaver 2011). Det 

finns olika sorters terapiformer inom AAT, bland annat ingår service-hundar (Modlin 

2000) och även en terapiform som kallas Equine Assisted Therapy – EAT (Burgon 2011). 

Detta betyder att om patienten är djurägare själv, använder AAT sig inte alltid av 

patientens egna djur, utan ett för patienten okänt djur som är specialtränat för 

interventioner i ett terapirum eller utomhusmiljö (Zilcha-Man, Mikulincer & Shaver 

2011). Ofta är AAT fokuserad på att förbättra den adaptiva förmågan (Burgon 2011; 

Stefanini et al. 2015) såväl som att minska sociala, emotionella och kognitiva problem 

(Stefanini et al. 2015). En begränsning med djur i vården kan vara allergi mot djuret. 

Astma och allergiförbundet (2015) har tagit fram en vägledning tillsammans med andra 

myndigheter vad gäller hundar inom vård och omsorg där regler och risker som t.ex. 

allergi tas upp. Hundar skall användas i vården enligt verksamhetens systematiska 

kvalitetsarbete (Astma och Allergiförbundet 2015). Socialstyrelsen har sedan tidigare en 

vägledning som beskriver regelverket när hundar används inom vård och omsorg 

(Socialstyrelsen 2014). Djurinterventioner benämns i denna studie som djurterapi. Djur 

som användes i olika djurterapisessioner och övningar i föreliggande studie, var häst, 

hund, marsvin, katt och andra håriga smådjur. När författarna benämner och syftar till 

djur innefattar detta något av alla dessa djur.  
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Familjefokuserad omvårdnad 

Familjefokuserad omvårdnad innebär en relation mellan inte bara sjuksköterskan och 

patienten, utan även mellan sjuksköterskan och familjen. Det finns olika antaganden som 

används som grund för den familjefokuserade omvårdnaden, och dessa är förankrade i 

bl.a. Antonovskys (2011) teori om salutogenes. Några av de antaganden som ingår är att 

hela familjen påverkas om någon i familjen är sjuk, att olika situationer kan ses och tolkas 

på olika sätt av olika människor, att människor både påverkas och påverkar andra 

människor, att dela perspektiv med varandra kan öka möjligheten att förstå varandra och 

att reflektera är en förutsättning för att utvecklas (Benzein, Hagberg & Saveman 2009). 

Definitionen av familjen i föreliggande studie syftar till vårdnadshavarna till barnen med 

autism. 

 

Omvårdnadens Metaparadigm 

Omvårdnadens metaparadigm består av de fyra konsensusbegreppen vårdande, hälsa, 

miljö och människa. Dessa begrepp skall prägla sjuksköterskans arbete enligt 

International Council of Nursing (ICN 2014). Fokus i föreliggande litteraturstudie har 

lagts vid Hälsa och Miljö som presenteras under egna rubriker. 

Hälsa 

Det finns många sätt att beskriva hälsa. Väldigt förenklat kan det sammanfattas utifrån 

två olika synsätt. Det första utgår från det biomedicinska, naturvetenskapliga perspektivet 

som ser sjukdom som motsatsen till hälsa och hur hälsan kan återställas med hjälp av det 

medicinska. Det andra utgår istället från det humanistiska perspektivet, som syftar till det 

holistiska synsättet hos människan för att skapa hälsa. Dessa synsätt kompletterar 

varandra och bägge behövs i en symbios för att kunna förstå och främja människors hälsa 

och ohälsa (Willman 2016). Enligt Davidsson (2011) var hälsa en definition av att 

människan kunde känna sig vital och fysiskt stark och även trygg, säker och välmående 

(Davidsson 2011). Hälsa kan också beskrivas som lycka, välbefinnande, livskvalité 

(Willman 2016), förmågan att kunna skratta, sova, interagera med andra människor, 

känna ett samspel med andra och att knyta an till andra individer (Davidsson 2011). Att 

känna frihet, flexibilitet, kreativitet, anpassa sig till nya situationer och att “passa in” i 

omgivningen ingår också i ämnet hälsa. Förmågan att kunna vara sig själv, en egen 

person, med sin egen personlighet som får utvecklas är hälsa enligt Davidsson (2011). 

World Health Organization (WHO 2005) föreslår denna definition för mental hälsa “ett 



 

5 
 

tillstånd av välbefinnande där individen är medveten om sin egen förmåga, kan hantera 

de normala påfrestningarna i livet, kan arbeta produktivt och fruktbart, och kan bidra till 

hans eller hennes samhälle” (WHO 2005 s.1). WHO:s definition av hälsa: Ett tillstånd 

av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av 

sjukdom eller funktionshinder (WHO 2005 s. 1). 

Miljö 

Att vistas i en miljö som inte är bra leder till ohälsa och sjukdom. En förbättring av miljön 

kring patienten leder till läkning, tillfrisknande (Current nursing 2012) och fysisk samt 

psykisk förbättring av hälsan (Pfettcher 2014). Personer med nedsatt kognitiv förmåga 

eller någon form av utvecklingsstörning, kan ha svårt att tolka olika sinnesintryck. Detta 

kan göra att de blir stressade eller upplever ett kaos omkring sig om omgivningen upplevs 

alltför omfattande. Därför är en bra anpassad miljö av stor vikt kring dessa personer för 

att upprätthålla funktioner vilket gör att de kan uppleva välbefinnande och trygghet 

(Edvardsson & Wijk 2016). 

Att anpassa miljön kring människor med autism är av stor vikt då det inte finns några 

färdiga och självklara lösningar att använda sig av (Gerland, Hartman & Larsson 2007). 

Livskvalitén för barn med autism är beroende av hur miljön anpassas för dem (Gillberg 

& Peeters 2002). 

 

Teoretisk referensram 

Känsla av sammanhang (KASAM) är läran om hur tre komponenter - hanterbarhet, 

begriplighet och meningsfullhet - tillsammans kan utgöra eller skapa livskvalité hos 

personer, trots svåra sjukdomar eller livssituationer (Antonovsky 2011; Strang & Strang 

2001). Modellen grundar sig på den salutogena läran, och utformades av Aaron 

Antonovsky (Antonovsky 2011; Langius-Eklöf 2016). KASAM och hälsa - eller snarare 

välbefinnande - har ett intimt samband menar Antonovsky (2011). Generella 

motståndsresurser (GMR) ger erfarenheter för en stark KASAM och hälsa likväl som de 

även befrämjar välbefinnande. GMR präglas av livserfarenheter och kan till exempel vara 

socialt stöd, materiella ting eller intelligens. Generella motståndsbrister (GMB) är 

stressoarer som tex sjukdom eller situationer som en person inte mår bra av. GMR och 

GMB är varandras motsatser (Antonovsky 2011). Komponenten begriplighet är 

begreppets kognitiva koncept - hur omgivningen uppfattas av personen. Komponenten 

hanterbarhet förklarar Antonovsky (2011) är till vilken grad personen upplever att det står 
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resurser till förfogande, med det menas de inre eller yttre resurserna. Sista komponenten 

i begreppet KASAM är meningsfullheten vilket är en motivationskomponent 

(Antonovsky 2011). Med det menas hur mycket personen känner engagemang och 

motivation i det som händer runtomkring personen (Antonovsky 2011; Langius-Eklöf 

2016). För personerna i Strang och Strangs (2001) studie, bestod de viktigaste 

motiverande delarna av familj, barn, vänner, tro, jobb och hobbies. Dessa komponenter 

skapade meningsfullhet för personen, som i och med det kunde hantera sin sjukdom 

bättre. Dock gällde detta inte alla, som trots stödet av omgivningen ändå kände en 

hopplöshet i sin situation. De personerna som kunde känna mest meningsfullhet trots sin 

svåra situation, var de personer som hade tro, hopp och kärlek i sitt liv (Strang & Strang 

2001). Att få känslan av att vara viktig för någon, kan ge ökad livskvalité (Maharaj & 

Haney 2015; Scheibeck et al. 2011) och starkare KASAM (Strang & Strang 2001). 

Livskvalité är svårt att definiera, då just livskvalité kan innebära många olika 

sakförhållanden och värden för människor. Det finns olika teorier om vad livskvalité är 

och en teori är den modifierade hedonistiska teorin. Livskvalité innebär här att ju mer 

behag och mindre obehag en människa upplever, desto högre livskvalité upplevs. En 

mindre behaglig upplevelse behöver således inte uppfattas negativt, då det inte enbart 

beror på hur behaglig upplevelsen är, utan också på andra värdefulla egenskaper som den 

upplevelsen för med sig. Även situationen kring upplevelsen, såsom falska eller sanna 

känslor är av betydelse (Brülde 2007). Livskvalité kan bestå av ett djur som innebär 

sällskap, närhet och en tillgiven vän för människan. Denna vänskap kan för många 

personer innebära glädje och ökad livskvalité (Scheibeck et al. 2011).  

 

Problemformulering 

Det har visats att barn med autism behöver ha en trygg och bra anpassad miljö omkring 

sig, för att bättre kunna bevara sina funktioner och kunna känna sig trygga. Hela 

familjen blir involverad i vården när det är ett barn som har en diagnos eller ett 

funktionshinder. Barnet behöver ha en förutsägbarhet i vardagen för att fungera som 

bäst vilket kan leda till att barnet känner sig tryggt och passar in i samhället, som är 

viktiga delar i barnets upplevda hälsa. Tidigare forskning har visat många fördelar med 

bl.a. sänkt hjärtfrekvens och blodtryck, ökad social interaktion med närstående och 

andra människor samt bättre livskvalité och KASAM hos både äldre och barn när de 

haft någon form av kontakt med djur inom äldrevården, psykiatrin samt pediatrisk vård.   
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Utifrån denna kunskap angående djurs betydelse inom psykiatrisk- och pediatrisk vård 

väcktes ett intresse för att ta reda på kunskapsläget för användandet av djur i vården av 

barn med autism. Författarna till föreliggande studie har inte hittat någon översikt över 

hur kunskapsläget ser ut för familjens erfarenheter av djurs betydelse för barn med 

autism. Mer forskning om djurs betydelse i vården skulle kunna innebära att fler barn 

med autism blir hjälpta i sin vård för att få en bättre KASAM och en bättre livskvalité. 

Därför har författarna till den här studien valt att undersöka om djur har någon betydelse 

för barn med autism sett från familjens erfarenheter. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva familjers erfarenheter av vilken betydelse djur har för barn med 

autism. Syftet var också att beskriva den metodologiska aspekten undersökningsgrupp i 

de inkluderade artiklarna. 

 

Frågeställningar 

Vilken erfarenhet hade familjer av djurs betydelse för barn med autism? 

Hur beskrevs den metodologiska aspekten undersökningsgrupp i de inkluderade 

artiklarna? 

 

Metod 
Design: 

Detta examensarbete var en beskrivande litteraturstudie. Med en litteraturstudie menas 

att se över vad som tidigare forskats i ämnet, litteraturöversikt. I en litteraturstudie 

sammanställs redan den befintliga kunskapen (Forsberg & Wengström 2016). 

 

Sökstrategi: 

Databas: 

Litteratursökning gjordes till en början i databaserna Pubmed och Cinahl. Dessa databaser 

rekommenderas av Polit & Beck (2016) då de är specialiserade i området 

vårdvetenskap/omvårdnad. Senare sökning gjordes även i PsycINFO för att inte missa 

några relevanta artiklar. PsycINFO är specialiserade på psykologisk forskning inom 

omvårdnad (Forsberg & Wenström 2016) Se Tabell 1. 

 



 

8 
 

Sökord: 

Sökord användes i Mesh/Cinahl Headings/Thesaurus med syftet att ta reda på vad som 

fanns forskat i ämnet och för att få fram så relevant data till den egna studien som möjligt, 

(Polit & Beck 2016). Se Tabell 1. 

Sökord som användes i olika kombinationer var Autistic Disorder, Autism Spectrum 

Disorder, Pet Therapy, Animal Assisted Therapy, Animals, Bonding Human-Pet, Human-

Pet Bonding, Life Change Events, Life Experience, Family, animal* autis* parent*. 

Major Concept (MM) användes i sökmotorerna Cinahl och PsycINFO och betyder att 

ordet som söks på läggs som huvudämne i sökningen, vilket utesluter artiklar där ordet 

används i förbigående. På så sätt kan sökningen ge fler relevanta träffar. Mesh Major 

Topic användes vid sökning i sökmotorn Pubmed. Mesh Major Topic kan användas för 

att förbättra sökningen av artiklar, dvs att sökningen kan ge fler relevanta träffar (Polit & 

Beck 2016). I sökningen som presenteras i tabell 1 har författarna valt att redovisa 

sökningen med Mesh termer i Pubmed då det gav fler träffar. Explode (+) användes i 

sökmotorerna Cinahl och PsycINFO för att inkludera alla objekt inom ämnet, samt för att 

bredda sökområdet ytterligare. Se Tabell 1. Tecknet * betyder att författarna sökt på 

grundbenämningen av ordet, då många olika ändelser finns på de orden och de inte ville 

att artiklar skulle falla bort p.g.a. fel ordändelse, så kallad trunkering (Polit & Beck 2016), 

se Tabell 1. 

Sökordskombinationer: 

Boolesk sökning användes där OR samt AND tillsammans gav ett mer relevant resultat 

som matchade studiens syfte och breddade kunskapsspektrumet vilket gav ett större urval 

av artiklar i de tre databaserna (Polit & Beck 2016).  

Limits: 

Begränsning med “Peer-reviewd” valdes i databasen Cinahl samt PsycINFO, vilket 

betyder att artiklarna som valdes ut har granskats av experter inom det valda ämnet 

(Willman, Stolz, & Bahtsevani, 2011). Studien syftar till barn, därmed sattes limitsen “All 

child” i Cinahl, “children 0–17” i PsycINFO och “children 0–18 years” i PubMed. Då 

författarna inte var bekanta med andra språk än svenska och engelska, valdes en limit som 

begränsade utfallet i endast dessa språk. För att fokusera på den senaste forskningen, 

valdes artiklar som var max 5 år gamla vilket rekommenderas av Polit & Beck (2016), se 

Tabell 1. 
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Tabell 1. Utfall av databassökning. 

Databas Sökdatum 

Begränsningar/limits 

Söktermer Antal 

träffar 

Möjliga 

artiklar 

exklusive 

dubbletter 

PubMed 2016-09-03 

5 år, engelska & svenska, 

children 0–18 years 

“Autistic Disorder” or “Autism 

Spectrum Disorder” and “Bonding 

Human-Pet” or “Animal Assisted 

Therapy” and “Family” 

(Mesh Terms) 

7 3 

Pubmed 2016-09-03 

5 år, engelska & svenska, 

children 0–18 years 

“Autistic Disorder” or “Autism 

Spectrum Disorder” and “Bonding 

Human-Pet” or “Animal Assisted 

Therapy” and “Life Change Events” 

(Mesh Terms) 

0 0 

Pubmed 2016-09-03 

5 år, engelska & svenska, 

children 0–18 years 

animal* autis* parent* 

(fritext) 

28 3 

PubMed 2016-09-03 

5 år, engelska & svenska, 

children 0–18 years 

animal* autis* family 

(fritext) 

35 2 

Cinahl 2016-09-03 

5 år, engelska & svenska, all 

child, Peer Reviewed 

“Autistic Disorder” MM and “Pet 

Therapy” MM or “Human-Pet 

Bonding” MM or “Animals” MM+ and 

“Life Experience” MM+ and “Family” 

MM+ 

(Cinahl Headings) 

59 1 

PsycINFO 2016-09-03 

5 år, engelska och svenska, 

Children 0–17 years, Peer 

Reviewed 

“Animal Assisted Therapy” MM or 

“Animals” MM+ and “Autism 

Spectrum Disorder” (Thesaurus) 

11 2 

    
totalt 11 

MM = Major Concept 

*= Explode 

Urvalskriterier: 

Utifrån syfte och problemformulering har kriterierna fastställts för urvalet av artiklarna 

till examensarbetet. 
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Inklusionskriterier: 

Författarna inkluderade de artiklar som svarade på studiens syfte, det vill säga föräldrars 

beskrivning av betydelsen av någon form av djurterapi till barn med autism när de var i 

åldern 0–18 år. Vidare skulle artiklarna vara skrivna med antingen kvalitativ, 

kvantitativ/kvalitativ eller kvantitativ ansats, vilket kallas tvärvetenskaplig forskning 

enligt Polit & Beck (2016).  

Exklusionskriterier: 

Systematiska litteraturstudier exkluderades då alla litteraturstudier bara ska baseras på 

empiriska originalartiklar (Polit & Beck 2016). Artiklar som inte publicerades i fulltext 

fritt via Högskolan i Gävle (HIG) på nätet exkluderades samt dubbletter. 

Urvalsprocessen och utfallet av möjliga artiklar: 

Författarna gjorde sökningar enligt sökorden (se Tabell 1) i olika kombinationer och 

resultatet blev 140 artiklar. Författarna granskade titel och abstract utifrån syftet och 

frågeställningar på dessa, där 98 artiklar exkluderades pga. att de inte svarade på varken 

syfte eller frågeställning. Två ytterligare artiklar exkluderades då de inte fanns 

tillgängliga i fulltext via HiG. Av de 40 artiklar som blev kvar, var två av dem 

systematiska litteraturstudier och 27 artiklar var dubbletter. Kvar fanns 11 artiklar som 

lästes i sin helhet och som detta examensarbete bygger på (se Figur 1). 

 
Figur 1, Exklusion av artiklar. 
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Dataanalys: 

De 11 vetenskapliga artiklarna som låg till grund för examensarbetet, delades upp och 

granskades ingående av de två författarna till denna studie. Vidare markerade författarna 

det som svarade på frågeställning ett och två i varje artikels resultatdel. Författarna 

växlade artiklar och gjorde om samma procedur igen, vilket rekommenderas av Polit & 

Beck (2016). Likheter och skillnader jämfördes och resultatet från respektive artikel, 

skrevs in i ett dokument tillsammans. Där markerades olika teman i texterna med olika 

färger, för att lättare kunna se samband och synteser mellan artiklarna. Att använda sig 

av färgkodning rekommenderas av Polit & Beck (2016) och en strukturering av arbetet 

rekommenderas av Forsberg & Vengström (2016). En sammanställning av 

huvudresultatet för varje artikel presenteras närmare i en separat tabell, se bilaga 1, tabell 

2. Det framkom fyra olika teman, baserade på artiklarnas resultat. Dessa var Socialt, 

Mentalt, Verbalt och Fysiskt. Dessa återföljdes av respektive underrubriker som 

presenteras under dess huvudtema i löpande text: Socialt: social förmåga, glädje, 

personligt band och samarbetsförmåga, Mentalt: Mentalitet, självförtroende, hantering, 

aggression och rymningsbeteende samt trygghet; Verbalt och Fysiskt: tics och andra 

repetitiva beteenden samt styrka och koordination. Den metodologiska aspekten som 

valdes att granskas i frågeställning två var undersökningsgrupp. För att kunna besvara 

frågeställning två, lästes artiklarnas metoddel med fokus på undersökningsgrupp. 

Författarna granskade undersökningsgrupperna samt jämförde och letade efter likheter 

och skillnader. En sammanställning av varje artikels undersökningsgrupp skrevs in i ett 

dokument, där skillnader och likheter färgmarkerades för att tydligt se om syntes fanns 

eller inte. Resultatet av varje artikels metodologiska aspekt undersökningsgrupp 

redovisas i bilaga 2, tabell 3 samt i löpande text under rubriken Granskning av 

undersökningsgrupp och underrubrikerna kön, ålder, antal deltagare, inklusions-och 

exklusions kriterier samt bortfall. 

Forskningsetiska överväganden: 

Forskningsetik regleras i Sverige av två lagar, Lag om etikprövning som avser människor 

(2003) samt Personuppgiftlagen (1998:204). Examensarbete på grundnivå räknas 

generellt ej som forskning och behöver således inte genomgå någon etisk granskning 

(Kjellström 2012). Denna studie är en litteraturstudie, vilket innebär att ingen person eller 

något djur kommit till skada psykiskt eller fysiskt. Författarna ämnar förhålla sig 

objektiva under hela examensarbetet. Vidare kommer författarna inte falsifiera, exkludera 
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eller plagiera något material som kommer ingå i examensarbetet (Forsberg & Wengström 

2016; Polit & Beck 2016). 

 

Resultat 

Resultatet baseras på 11 vetenskapliga artiklar som tar upp samt beskriver betydelsen av 

djurterapi/djur hos barn med autism utifrån familjens erfarenheter och besvarar 

frågeställning ett. Resultatet presenteras under fyra teman som beskrivs i löpande text. En 

översiktlig beskrivning av huvudresultatet presenteras i bilaga 1, tabell 2. De fyra teman 

är som följer; Socialt, Verbalt, Fysiskt samt Mentalt, se figur 2. Den metodologiska 

aspekten undersökningsgrupp presenteras under en egen rubrik i löpande text, 

Granskning av undersökningsgrupp, samt i bilaga 2, Tabell 3, som besvarar frågeställning 

två. 

                                                                                    

 
Figur 2 Syftet med huvudteman. 
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Socialt 

Social förmåga 

Förbättringar sågs inom området social förmåga i flertalet artiklar (Borgi et al. 2016; 

Burgoyne et al. 2014; Carlisle 2015; García-Gómez, Risco, Rubio, Guerrero & García-

Peña 2014; Grandgeorge et al. 2012; Grandgeorge et al. 2015; Hall, Wright & Mills 2016; 

Lanning,Baier, Ivey-Hatz, Krenek & Tubbs 2014; O’Haire, McKenzie, McCune & 

Slaughter 2014). Något som ytterligare förbättrade de sociala färdigheterna hos barnen, 

var om föräldrarna hade genomgått en utbildning med hunden och barnet (Hall et al. 

2016) och genom att barnet blev mer socialt och öppet och vistades mer ute bland 

allmänheten, fick allmänheten en bättre kännedom om AST (Burgoyne et al. 2014). 

Skillnader angående ålderns betydelse på barnet när hunden införskaffades visades 

(Grandgeorge et al. 2012; Grandgeorge et al. 2015). Enligt Carlisle (2015) hade barnets 

ålder vid hundens ankomst i familjen ingen korrelation med barnets sociala förmåga, 

vilket innebar att det inte spelade någon roll hur gammalt barnet var när hunden kom till 

familjen. Däremot sågs en positiv skillnad i den sociala förmågan, ju längre familjen haft 

hunden (Carlisle 2015). Enligt Grandgeorge et al. (2015) sågs ingen skillnad om barnet 

haft ett djur ända sen födseln, jämfört med barn som inte haft djur överhuvudtaget. 

Däremot sågs en markant skillnad i det prosociala beteendet hos barn med AST som fått 

ett djur i fyra-fem-års åldern jämfört med barn som inte fått något djur alls (Grandgeorge 

et al. 2012).   

Glädje 

Att någon form av djurterapi resulterade i glädje, visades i studierna av Burgoyne et al. 

(2014), Jenkins & DiGennaro Reed (2013) och O’Haire et al. (2014). Glädjen kunde visa 

sig genom att föräldrarna till barnen tycktes se att barnen visade ett större intresse av att 

gå till skolan när djuren fanns i skolan (O’Haire et al. 2014), att barnen fick en lekkamrat 

i form av djuret (Burgoyne et al. 2014) och att barnen verkade upphetsade under 

djurterapin (Jenkins et al. 2013). 

Personligt band 

En relation mellan djuret och barnet sågs bildas enligt föräldrarna i några av artiklarna 

(Burgoyne et al. 2014; Carlisle 2015; Grandgeorge et al. 2015). Det fanns olika faktorer 

som påverkade barnets personliga band med djuret. Enligt Carlisle (2015) var bandet 



 

14 
 

starkare beroende på hur mycket tid barnet fick spendera med djuret, även beroende av 

storleken på djur; ju mindre djur, desto starkare band. Dock var det ett svagare band 

mellan barnet och djuret ju äldre djuret var och ju längre djuret varit i familjen (Carlisle 

2015). Föräldrarna i studierna av Burgoyne et al. (2014) och Garcia-Gomez et al. (2014) 

ansåg att djuret och barnets band med varandra kunde gynna vänskapsrelationer. Dock 

blev en negativ aspekt hur barnet skulle ta det när djuret blev för gammalt och avled 

(Burgoyne et al. 2014). Barn med AST som var mer verbala ansågs få bättre kontakt med 

djuret än barn utan diagnos (Grandgeorge et al. 2015). 

Samarbetsförmåga 

Att barnen fick en ökad samarbetsförmåga genom djurterapi sågs i studierna av Borgi et 

al. (2016), Grandgeorge et al. (2015), Hall et al. (2016) och Holm et al. (2014). Att ha 

flera olika djur närvarande samtidigt och att djuret var av kvinnligt kön visade sig 

ytterligare förbättra anpassningsförmågan (Hall et al. 2016). Föräldrar rapporterade också 

att de upplevde att barnen efter att ha genomgått någon form av djurterapi blev bättre på 

att följa instruktioner hemma (Holm et al. 2014), deras konflikthantering blev bättre (Hall 

et al. 2016) och de fick även ett mindre introvert beteende som resulterade i att de 

tydligare tog första steget i problemlösningsuppgifter samt att deras anpassningsförmåga 

förbättrades (Borgi et al. 2016). 

 

Mentalt 

Mentalitet 

Det framkom olika förbättringar angående barnens mentalitet i några av studierna (Holm 

et al. 2014; Lanning et al. 2014; García-Gómez et al. 2014). Minskad hyperaktivitet 

visade sig bland barnen (Holm et al. 2014; García-Gomez et al. 2014), förbättring i den 

känslomässiga mentaliteten sågs (Lanning et al. 2014) och håglösheten blev signifikant 

förbättrad (Holm et al. 2014). 

Självförtroende 

Att barnen fick bättre självförtroende och bättre mental hälsa sågs i några av artiklarna 

(Borgi et al. 2016; Burgoyne et al. 2014; Lanning et al. 2013). Enligt Lanning et al. (2013) 

sågs en förbättring överlag gällande barnets mentala hälsa, självförtroende och 

föräldrarnas betydelse genom att de umgicks mer (Lanning et al. 2013). Djurterapin 
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uppgavs enligt Burgoyne et al. (2014) påverka barnets känslor och stresshantering genom 

relationen mellan djuret och barnet (Burgoyne et al. 2014). I studien av Jenkins och 

DiGennaro Reed (2013) tyckte föräldrarna att barnens drivkraft stärktes vilket gjorde att 

deras färdigheter överlag blev bättre. 

Aggression, irritabilitet och rymningsbeteende 

I denna kategori är resultaten tvetydiga. Djurterapin sågs förbättra beteendet inom 

aggression och rymningsbenägenhet enligt Burgoyne et al. (2014) och Holm et al. (2014) 

samtidigt som Jenkins & DiGennaro (2013) visade negativa resultat inom samma område. 

Tvetydiga resultat visades också i studien av Holm et al. (2014) där signifikant försämring 

sågs angående irritabilitet hos ett barn som fick djurterapi en gång i veckan men tvärtom 

sågs signifikant förbättring angående irritabilitet hos en annan pojke som fick djurterapi 

fem gånger i veckan (Holm et al. 2014).  

Trygghet 

Genom djurterapin ansåg föräldrarna till barnen med AST att de kunde hantera och 

uppleva sitt barns diagnos bättre (Burgoyne et al. 2014; Grandgeorge et al. 2015). Något 

som också upplevdes av föräldrarna i två av studierna var att barnen kändes trygga tack 

vare djuret i sin närhet (Burgoyne et al. 2014; Jenkins & DiGennaro Reed. 2013). 

Föräldrarna till barnen med AST upplevde dessutom att djurterapin hade en lugnande 

och tröstande effekt på barnets välmående (Burgoyne et al. 2014). I studien av Jenkins 

och DiGennaro Reed (2013) tyckte de inte att djurterapi var en effektiv metod för att 

förbättra barnens grad av oberoende (Jenkins & DiGennaro Reed 2013).  

  

Verbalt 

Ett positivt resultat angående barnens kommunikativa förmåga efter djurterapin sågs i 

studierna av Holm et al. (2014) och Jenkins & DiGennaro Reed (2013). Till exempel sågs 

i studien av Holm et al. (2014) att den spontana verbala kommunikationen förbättrades 

både hemma och i samhället. Jenkins & DiGennaro Reed (2013) såg positiva skillnader 

enligt föräldrarna i ekolali och i barnets språkuttryck både i skolan och hemma. Dock 

tyckte inte föräldrarna att djurterapi hjälpte till att öka barnens användning av språk 

(Jenkins & DiGennaro Reed 2013). I Grandgeorge et al. (2015) sågs inga skillnader 

gällande det verbala beteendet. 
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Fysiskt 

Tics och andra repetitiva beteenden 

Att barnens motoriska färdigheter och repetitiva beteenden blev förbättrade framkom i 

två av studierna (Borgi et al. 2016; Holm et al. 2014). Detta visades genom en förbättring 

i minskade “tics” - såsom spänna och knipa musklerna i ansiktet -, minskning av att 

“knäppa med fingrarna”, minskade fysiska beteenden som “bultande på ytor”, “trycka in 

näsan”, “klappande” och stoppa fingrar/händer/föremål i munnen. Framförallt sågs en 

stor förbättring i beteendet stereotypi i studien av Holm et al. (2014) men detta resultat 

sågs inte i studien av Jenkins & DiGennaro Reed (2013) där ingen förbättring visades. 

Styrka och koordination 

En förbättring angående fysisk styrka, fysisk funktion och koordination sågs i studierna 

av Holm et al. (2014), Jenkins och DiGennaro Reed (2013) och Lanning et al. (2014). 

Föräldrar noterade att barnen fick en förbättrad fysik och ökad förmåga att svara på 

djurets rytm och rörelser (Holm et al. 2014) och de fick dessutom en bättre fysisk hållning 

än innan djurterapin (Jenkins & DiGennaro Reed 2013). Vissa såg även fördelar med att 

barnen rörde på sig mer tack vare djurets närvaro (Burgoyne et al. 2014).  

Granskning av undersökningsgrupp 

Författarna till föreliggande litteraturstudie har valt att granska undersökningsgrupp som 

metodologisk aspekt i de 11 artiklarna som ligger till grund för litteraturstudien. Fokus 

har lagts på antal deltagare, kön, ålder, inklusions - och exklusionskriterier samt bortfall, 

se figur 3. I resultatet ingick 11 st vetenskapliga artiklar varav nio stycken var av 

kvantitativ ansats och två var av både kvantitativ och kvalitativ ansats, så kallade 

tvärvetenskapliga artiklar (Polit & Beck 2016). 
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Figur 3 Resultatöversikt för den metodologiska aspekten undersökningsgrupp. 

Antal deltagare 

Sammantaget i artiklarna deltog 704 deltagare (Borgi et al. 2016; Burgoyne et al. 2014; 

Carlisle 2015; García-Gomez et al. 2014; Grandgeorge et al. 2012; Grandgeorge et al. 

2015; Hall et al. 2016; Holm et al. 2014; Jenkins & DiGennaro Reed 2013; Lanning et al. 

2014; O’Haire et al. 2014). Lägst antal deltagare hade studien av Holm et al. (2014) som 

hade tre stycken deltagare och högst antal deltagare hade Hall et al. (2016) med 197 

stycken deltagare. I Jenkins och DiGennaro Reed (2013) var det sju deltagare, i Garcia-

Gomez et al. (2014) ingick det 16 deltagare, i Lanning et al. (2014) var det 25 deltagare, 

i Borgi et al. (2016) var det 28 deltagare, i Grandgeorge et al. (2012) var det 40 deltagare, 

i O’Haire et al. (2014) var det 64 deltagare, i Carlisle (2015) var det 70 deltagare, i 

Grandgeorge et al. (2015) var det 90 deltagare och i Burgoyne et al. (2014) var det 164 

deltagare. 

Kön 

I nio artiklar (Borgi et al. 2016; Burgoyne et al. 2014; Carlisle 2015; García-Gomez et al. 

2014; Grandgeorge et al. 2012; Holm et al. 2014; Jenkins & DiGennaro Reed 2013; 
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Lanning et al. 2014; O’Haire et al. 2014) presenteras vilka kön deltagarna har i studien. I 

två artiklar (Borgi et al. 2016; Holm et al. 2014) var endast pojkar representerade. I 

Burgoyne et al. (2014), Carlisle, (2015), García-Gomez et al. (2014), Jenkins och 

DiGennaro Reed (2013) och Lanning et al. (2014), var 81–93 % av deltagarna pojkar. I 

O’Haire et al. (2014) var 73 % av deltagarna pojkar. I Grandgeorge et al. (2015) var 65 

% av deltagarna pojkar. Könsaspekten presenterades antingen i löpande text eller i tabell. 

I resterande artiklar (Hall et al. 2016; Grandgeorge et al. 2015) togs inte könsaspekten 

upp hos deltagarna. I en artikel (Burgoyne et al. 2014) togs könen på barnen endast upp i 

en tabell. Dock togs det bara upp hur många pojkar som var med, inte flickor. I de artiklar 

där könen togs upp var 359 pojkar representerade samt 58 flickor, det vill säga 84 % 

pojkar i jämförelse med 16 % deltagande flickor. 

Ålder 

I en artikel (Jenkins & DiGennaro Reed 2013) redovisas den exakta åldern på barnen som 

deltar i tabell. Åldern på barnen var från 6–14 år. I tre artiklar redovisas en medelålder 

hos barnen, detta redovisades i löpande text och/eller i tabell (Borgi et al. 2015; O’Haire 

et al. 2014; Grandgeorge et al. 2015). Åldern på barnen var i två av dessa artiklar från 6–

12 år (Borgi et al. 2016; Grandgeorge et al. 2015) och i den tredje från 5,2–12,8 år 

(O´Haire et al. 2014). I tre artiklar (Carlisle 2015; Grandgeorge et al. 2012; Lanning et al. 

2014) redovisades i vilket åldersspann barnen befann sig i samt barnens medelålder. 

Åldern på barnen var från 8–18 år (Carlisle 2015), 6–34 år (Grandgeorge et al. 2012) samt 

4–15 år (Lanning et al. 2014). I tre artiklar (Burgoyne et al. 2014; García-Gomez et al. 

2014; Hall et al. 2016) redovisades varken exakt ålder eller medelålder på deltagarna, 

utan det var bara redovisat i vilket åldersspann deltagarna befann sig i. Åldern på barnen 

var från 0–9 år (Burgoyne et al. 2014), 7–14 år (García-Gomez et al. 2014) samt 1–16 år 

(Hall et al. 2016). I en artikel (Holm et al. 2014) redovisades den exakta åldern samt 

medelålder på deltagarna i studien och åldern var från 6–8 år. 

 

Inklusions-och exklusionskriterier  

I samtliga artiklar angavs ett eller flera inklusionskriterier (Borgi et al. 2016; Burgoyne 

et al. 2014; Carlisle 2015; García-Gomez et al. 2014; Grandgeorge et al. 2012; 

Grandgeorge et al. 2015; Hall et al. 2016; Holm et al. 2014; Jenkins & DiGennaro Reed 

2013; Lanning et al. 2014; O’Haire et al. 2014). 
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Inklusionskriterier: 

Diagnos: I samtliga artiklar var inklusionskriterierna att deltagarna hade fått en AST-

diagnos innan studiens start (Borgi et al. 2016; Burgoyne et al. 2014; Carlisle 2015; 

García-Gomez et al. 2014; Grandgeorge et al. 2012; Grandgeorge et al. 2015; Hall et al. 

2016; Holm et al. 2014; Jenkins & DiGennaro Reed 2013; Lanning et al. 2014; O’Haire 

et al. 2014). I studien Burgoyne et al. (2014) inkluderades även barn utan formell diagnos 

men som hade ovanlig aggressionsproblematik. 

 

Tidigare erfarenhet av djurterapi: Att deltagarna inte skulle ha ingått i någon form av 

ridterapi var ett av kriterierna i fyra av studierna (Borgi et al. 2015; García-Gomez et al. 

2014; Jenkins et al. 2013; Lanning et al. 2014). I studien av García-Gomez et al. (2014) 

var kriteriet att deltagarna inte skulle ingått i någon ridterapi de senaste två åren och i 

Lanning et al. (2014) var det kriteriet sex månader. I de andra två studierna (Borgi et al. 

2016; Jenkins & DiGennaro Reed 2013) fanns ingen limit angiven. I de övriga studierna 

(Burgoyne et al. 2014; Grandgeorge et al. 2012; Grandgeorge et al. 2015; Hall et al. 2016; 

Holm et al. 2014; O’Haire et al. 2014) angavs inga sådana inklusionskriterier. 

 

IQ, ålder, äga sin hund, vara verbal, villiga föräldrar till deltagande: Andra 

inklusionskriterier var IQ över en viss gräns hos deltagarna, (Borgi et al. 2016; Carlisle 

2015; Garcia-Gomez et al. 2014), ett visst åldersspann på deltagarna (Borgi et al. 2016; 

Carlisle 2015; Grandgeorge et al. 2015; Holm et al. 2014), att äga en hund, (Hall et al. 

2016), att deltagare skulle vara verbala, (Borgi et al. 2016), att deltagande barn samt deras 

föräldrar skulle kunna kommunicera med personal i studien (Lanning et al. 2014) och att 

deltagarna skulle ha föräldrar villiga att identifiera samt dokumentera beteende (Holm et 

al. 2014). 

 

Tidsmöjligheter: I Holm et al. (2014) inkluderades de deltagare som kunde deltaga i 

ridterapi i 12 veckor varav 4 veckor fem dagar i veckan. 

 

Avstånd: I Jenkins och DiGennaro Reed (2013) inkluderades de deltagare som max bodde 

30 amerikanska miles från studiens säte där djurterapin utfördes. 
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Exklusionskriterier: 

I endast två artiklar angavs exklusionskriterier (Borgi et al. 2016; Carlisle 2015). 

Exklusionskriterier var i Borgi et al. (2016) personer som hade grova motoriska och 

neurologiska problem, allergi mot häst samt rädsla för hästar. I Carlisle (2014) 

exkluderades de personer som hade en servicehund. 

 

Bortfall 

I fyra av de 11 inkluderade artiklarna redovisades bortfall av deltagare (Carlisle 2015; 

Garcia-Gomez et al. 2014; Hall et al. 2016; Holm et al. 2014). Bortfall var att deltagarna 

inte svarade upp till inklusionskriterierna (Carlisle 2015; Holm et al. 2014), att författarna 

till studien inte kunde nå föräldrarna på angivet telefonnummer eller föräldrarnas vägran 

att deltaga (Carlisle 2015). Detsamma gällde de som inte hade fyllt i frågeformuläret 

korrekt (Hall et al. 2016) eller där det saknades information om deltagarna (Garcia-

Gomez et al. 2014). 

 

Diskussion 
Huvudresultat 

Huvudresultatet avseende frågeställning ett i föreliggande studie visar att betydelsen av 

djur förbättrade den sociala förmågan hos barn med autism efter att de ingått i någon form 

av djurterapi. Detta sågs i majoriteten av de granskade artiklarna. Betydelsen av djur 

varierade gällande den fysiska styrkan, verbala- samt den mentala förmågan. 

Huvudresultatet avseende frågeställning två visar att könsaspekten, i de artiklar där den 

redovisades, bestod av 86 % pojkar. Detta generaliserar inte populationen i stort gällande 

barn med autism. 

 

Resultatdiskussion 

Diskussion kring Social förmåga 

I resultatet framkom tydligt att djur haft betydelse för den sociala förmågan hos barn med 

autism, utifrån familjens erfarenheter (Borgi et al. 2016; Burgoyne et al. 2014; Carlisle 

2015; García-Gomez et al. 2014; Grandgeorge et al. 2012; Grandgeorge et al. 2015; Hall 

et al. 2016; Lanning et al. 2014; O’Haire et al. 2014). Detta styrks även i tidigare 

forskning med djuriterapier hos barn med autism. I Bass, Duchowny & Llabre (2009) 

sågs ökad motivation hos barnen i sociala sammanhang. Även i forskning - där det är 
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lärarnas erfarenheter från klassrummet där barnen med AST haft någon form av djurterapi 

i närliggande tid (Ward, Whalon, Rusnak, Wendell & Paschall 2013) - sågs förbättringar 

i social förmåga vad gällde bland annat social kommunikation, tolerans och sinnesintryck. 

Att djurterapin gav en signifikant positiv effekt hos fyra-fem åringar för det prosociala 

beteendet påvisades i Grandgeorge et al. (2012). Enligt Gillberg och Peeters (2002) är det 

just i fyra-fem års åldern, som bristen av ömsesidighet och att leva sig in i andra 

människors perspektiv, är som störst. Dessutom ses det hos barn i denna ålder, lite intresse 

för interaktion samt kontakt och lek. Antonovsky (2011) menar att barnet i förskoleåldern 

är i högsta grad beroende av att lära sig de beteenden, förmågor, attityder och värderingar 

som krävs för att etablera en social identitet och för att kunna passa in. Att ha hälsa kan 

enligt Davidsson (2011) vara att passa in i omgivningen och att vara sig själv, sin egen 

person som kan utvecklas. En stark känsla av hanterbarhet kan uppmuntras menar 

Antonovsky (2011), genom att vissa saker kan leda till positiva upplevelser, och med 

positivitet kan dessa saker förstärkas. Tvärtom kan de även minskas om de ignoreras eller 

tillskrivs en negativ upplevelse. I studien Holm et al. (2014) visar två pojkar, som varit 

med om likadana djurterapisessioner men med olika intervall, upp två helt motstridiga 

resultat. Det kan naturligtvis bero på individen och vilken sorts handikapp barnet har, 

men det kan också vara beroende av olika förutsättningar och resurser i familjen 

runtomkring barnet, vilket ger olika resultat av djurterapin. Antonovsky (2011) menar att 

ju starkare föräldrarnas KASAM är, desto större chans är det att föräldrarna formar 

barnets erfarenheter åt samma håll som de själva har. Författarna menar att familjen är 

den största tillgången för barnets förutsättning att må bra. Förutsättningar och resurser i 

familjen som finns omkring barnet speglar hur det upplever omvärlden. KASAM byggs 

upp av återkommande livserfarenheter som präglas av bland annat delaktighet och en 

balans mellan över- och underbelastning när den påverkas av GMR. På ett motsvarande 

sätt bryts den ned av GMB (Antonovsky 2011). Återkommande goda livserfarenheter 

som kan bestå av djur kan således öka KASAM. 

 

Diskussion kring Mental förmåga 

KASAM är enligt Antonovsky (2011) en dynamisk process, vilket betyder att den 

förändras i livet beroende på livserfarenhet hos barn och ungdomar. Meningsfullheten 

enligt Antonovsky (2011) är begreppet KASAMS’s motivationskoncept och i hur mycket 

utsträckning man känner känslomässig innebörd i livet. Att inte ha någon motivation i 
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livet ger således en låg KASAM. Av resultatet som sågs i studien av Burgoyne et al. 

(2014) och Grandgerorge et al. (2015), visade det sig att föräldrarna till barnen med 

autism upplevde och hanterade sitt barns diagnos bättre efter djurterapin (Burgoyne et al. 

2014; Grandgeorge et al. 2015). Genom att föräldrarna kände sig tryggare i och med detta, 

fick de en ökad KASAM och de påverkade i sin tur sina barn som också kunde få en ökad 

KASAM (Antonovsky 2011). Att betydelsen av djurs närvaro förbättrade 

sinnesstämningen hos barn med autism utifrån familjens erfarenheter, sågs i flera studier 

(Holm et al. 2014; Lanning et al. 2014; García-Gómez et al. 2014) och detta har även 

noterats i tidigare forskning (Bass et al. 2009). Där lyftes framförallt kognitiv och 

emotionell funktion fram som förbättrade områden. I studien Jenkins & DiGennaro Reed 

(2013) var det tvärtom då familjen inte upplevde att djuren hade någon betydelse alls på 

sinnesstämningen hos barnen med autism. För att relatera till samma tankesätt som 

tidigare, kan det ha berott på att föräldrarna inte hade en bra KASAM, vilket kunde tänkas 

påverka barnens KASAM till det sämre (Antonvsky 2011). I artikeln Burgoyne et al. 

(2014) noterades minskad stress hos barnen efter djurterapin. Detta samstämmer med att 

djurs närvaro ökar oxytocin frisättning i hjärnan (Manimalis 2009). Miljö som innefattar 

djur och natur kan ge en vårdmiljö med stressreducerande effekt. Oxytocin kan göra att 

ångest och stress minskar vilket kan förbättra sinnesstämningen hos barn med autism 

(Manimalis 2009). I studien Viau et al (2010) tas effekten av djurs närvaro upp. Resultatet 

visade på minskade kortisolnivåer hos barn med autism i direkt koppling till att hunden 

var närvarande. Dock ökade kortisolnivåerna när hunden avlägsnades. ICN:s etiska kod 

(2014) säger “Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Behovet av omvårdnad är 

universellt” (ICN 2014, s.3). Vidare framhåller ICN (2014) att miljöns betydelse för 

hälsan är sjuksköterskans ansvarsområde. Sjuksköterskan ska därför ständigt arbeta för 

att förbättra miljön för den enskilda patienten. Författarna menar att kunna anpassa miljön 

kring barnet med autism är av stor vikt. Miljön måste också vara individanpassad, då alla 

människor är unika. Sjuksköterskans viktigaste uppgift här är att anpassa omvårdnaden 

så att situationen för barnet blir begripligt, hanterbart samt meningsfullt, dvs en känsla av 

sammanhang (Langius-Eklöf & Sundberg 2016). Tillsammans med familjen genom 

familjefokuserad omvårdnad, kan således sjuksköterskan förbättra miljön och därmed 

hälsan för barnet med autism. Detta kan göras genom att minska stress och ångest med 

djurs närvaro, vilket ökar välmåendet och bidrar till ökad oxytocin utsöndring och 
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minskade kortisolnivåer. Detta ger en förbättring inom den mentala hälsan hos hela 

familjen. 

 

Diskussion kring Verbal förmåga 

Betydelsen av djur sågs öka den verbala förmågan (Holm et al. 2014; Jenkins & 

DiGennaro Reed 2013). Detta gällde främst inom området kommunikativ förmåga. I 

tidigare studier av Berry, Borgi, Francia, Alleva & Cirulli (2013), lyfts förmågan till 

verbal kommunikation fram då närvaron av en hund fick de autistiska barnen att 

kommunicera och uttrycka sig både med och om hunden med andra personer. En annan 

studie gjord i Tyskland (Manimalis 2009) visade att autistiska barn visade bättre förmåga 

att kommunicera med ett djur än med en människa. Gillberg & Peeters (2002) menar att 

föräldrar till barn med autism, värdesätter förmågan hos sina barn att kunna uttrycka sig 

samt att kunna kommunicera med andra människor. Att den kommunikativa 

funktionsnedsättningen är ett separat problem hos barn med autism, beskriver Gillberg & 

Peeters (2002) som en svårighet att föreställa sig då den sociala funktionsnedsättningen 

hos dessa barn kan tyckas vara densamma. Den kommunikativa funktionsnedsättningen 

är att inte kunna överföra information från sig själv till en annan person. Hos barn med 

autism är förståelsen av talat språk kraftigt nedsatt, dock kan förmågan att förstå enstaka 

ord vara normal. Användning av de förstådda orden när de sätts ihop i ett annat 

sammanhang blir oförstådda av barnen (Gillberg & Peeters 2002). Att inte förstå att det 

talade språket är till för att utbyta information, tankar och känslor leder till upprepning av 

de ord barnet förstår (eg; ekolali). I Jenkins och DiGennaro Reed (2013) sågs förbättring 

just i ekolali både i samhället och hemma. Enligt Davidsson (2011) är att interagera med 

andra människor att uppleva hälsa. Djurs betydelse kan således förbättra den 

kommunikativa förmågan hos barn med AST. KASAM's ena komponent är begriplighet 

och med begriplighet menar Antonovsky (2011) i vilken utsträckning personen upplever 

och förstår inre och yttre stimuli. I studien Holm et al. (2014) sågs förbättringar i den 

spontana verbala kommunikationen vilket enligt författarna kan tyda på en ökad 

begriplighet hos barnet. Att inte förstå det talande språket kan minska begripligheten för 

barn med autism och därmed ge en svag känsla av begriplighet. För en hög känsla av 

begriplighet krävs förutsägbarhet eller att stimulin kan förklaras (Antonovsky 2011). 

WHO (2005) menar i sitt förslag till definition för mental hälsa att medvetenhet om sin 

egen förmåga kan leda till att man klarar av att hantera livets prövningar. Författarna 
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menar att en ökad begriplighet för barnet kan leda till en högre meningsfullhet och 

hanterbarhet vilket visar sig i en högre KASAM som ger uttryck för bättre livskvalité och 

mental hälsa (Antonovsky 2011; Davidsson 2011). 

 

Diskussion kring Fysisk styrka 

Framförallt i de djurinterventioner där hästar använts i studien sågs förbättring i fysisk 

styrka och koordination (Borgi et al. 2016; Holm et al. 2014; Jenkins & DiGennaro Reed 

2013; Lanning et al. 2014). I en annan studie, Gabriels et al. (2011), visade det sig att 

ridterapin förbättrade kontrollen och balansen hos barnen med autism. I Manimalis (2009) 

belyses hur kroppen får arbeta på hästryggen med balansen till koordinationen. De rätta 

fysiska signalerna krävs för att hästen ska förstå vad den ska göra. I Holm et al. (2014) 

sågs signifikant förbättring gällande stereotypi. Repetitiva rörelser kan enligt Gillberg & 

Peeters (2002), utvecklas till ett självskadebeteende. Detta pga. av att många barn med 

autism har nedsatt smärtkänslighet. WHO (2005) menar i sin definition av hälsa att trots 

ett handikapp, innebär hälsa att kunna känna sig fysiskt välmående. Att känna sig fysiskt 

stark är även hälsa enligt Davidsson (2011). Djurs betydelse inom fysiskt välmående kan 

således få barn med autism att känna hälsa. Antonovsky tar upp att KASAM och 

välbefinnande -vilket även är hälsa- hör ihop. Han belyser att de GMR som befrämjar en 

stark KASAM står i direkt förhållande till välbefinnande. Dessutom tros hälsa skapa en 

stark KASAM vilket står i kontakt med att känna välbefinnande (Antonovsky 2011). 

 

Diskussion utifrån den metodologiska aspekten undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen i de 11 artiklarna har granskats utifrån ålder, antal deltagare, kön, 

inklusions-och exklusionskriterier samt bortfall.  

Sammantaget antal deltagare i artiklarna var 704 st. I kvantitativa studier anses det att ett 

stort antal deltagare ger större trovärdighet och generaliserbarhet (Polit & Beck 2016). 

Av artiklarna i föreliggande studie, var nio av 11 artiklar kvantitativa medan två var 

tvärvetenskapliga. I två av artiklarna med kvantitativ ansats var deltagarantalet tre och sju 

stycken, vilket var ett väldigt lågt antal deltagare. Författarna anser därför att 

generaliserbarheten för dessa två artiklar var låg eftersom de har en kvantitativ ansats och 

tror att en kvalitativ ansats hade varit att föredra. Lågt antal deltagare sågs även i tidigare 

forskning (Vagnoli et al. 2015) där författarna till studien upplevde att 
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undersökningsgruppen var för liten, vilket gjorde att resultatet inte kunde tolkas som ett 

trovärdigt resultat.  

Sammantaget i alla 11 artiklar framkom att majoriteten av deltagare var pojkar, 359 

pojkar av totalt 417 barn. Det kan tyckas att könsfördelningen i studien var ojämn och 

därmed inte ingav ett trovärdigt resultat (Polit & Beck 2016). Enligt Gillberg & Peeters 

(2002) är autism mer vanligt förekommande hos pojkar än hos flickor, men inte så stor 

skillnad som visar sig i könsskillnaderna i föreliggande studies undersökningsgrupper. 

Det framkom i en artikel (Grandgeorge et al. 2012) ett åldersspann på 6–34 år. Detta kan 

tyckas märkligt då syftet var att titta på betydelsen för barn och inte upp till åldern 34 år. 

Dock visade det sig att studien gjordes på barn i fyra-fem-årsåldern, men själva 

utvärderingen gjordes flera år senare, vilket gjorde att åldern angavs som 6–34 år. Detta 

gav upphov till missförstånd och kunde ha tydliggjorts bättre för att undvika förvirring. 

Dessutom nämns ingenting om hur de 40 deltagarna i studien väljs ut av de 260 deltagarna 

som ingick i den ursprungliga gruppen (Grandgeorge et al. 2012). I samtliga studier var 

ett inklusionskriterie att deltagarna hade en diagnos ur AST. Dock tilläts i en studie även 

deltagare som var utan formell diagnos men hade ovanlig aggressionsproblematik. Det 

kan tyckas vara märkligt anser författarna, då anledningen att använda sig av kriterier 

görs för att säkerställa undersökningsgruppen i relation till syftet och den ska samtidigt 

representera den utvalda populationen (Polit & Beck 2016). 

Bortfall ska enligt Polit & Beck (2016) redovisas i en studie för att göra den trovärdig. 

Av 11 artiklar som granskats i resultatet, redovisades endast bortfall i fyra av dem vilket 

således är ett lågt antal. Författarna ser detta som en svaghet. I studien Hall et al. (2016) 

var bortfallet från 347 deltagare till 197 deltagare, vilket författarna tyckte var ett stort 

bortfall och menar att det kan vara en svaghet. Om bortfallet är högt är det svårt att dra 

slutsatser från urvalet till att gälla på en hel population (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Metoddiskussion  

Föreliggande litteraturstudie var av beskrivande design och detta valdes för att på bästa 

sätt besvara studiens syfte samt frågeställningar. Enligt Polit & Beck (2016) väljs design 

utifrån syfte och frågeställningar. Då det ämnades att beskriva, granska samt analysera 

forskning som redan fanns samt frambringa ny kunskap, valdes med fördel en 

beskrivande design (Polit & Beck, 2016). De vetenskapliga artiklarna som studiens 

resultat baserades på, var i majoritet av kvantitativ ansats vilket kan ha varit en svaghet 

då det är en fördel att belysa företeelsen från två olika perspektiv (Polit & Beck 2016; 
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Forsberg & Wengström 2014). Syftet i föreliggande studie var ämnat att beskriva 

betydelsen av djur för barn med autism utifrån familjens erfarenheter. Under uppsatsens 

pågående process framkom att alla de inkluderade artiklarnas resultat baserades på 

beskrivningar från vårdnadshavarna till barnen med autism, trots sökord som Family i 

databaserna. Detta kan ha gjort att resultatet inte motsvarar syfte och frågeställningar på 

ett tillfredsställande sätt, då vi inte fått information från hela familjesammansättningarna 

i form av syskon och andra familjemedlemmar. 

 

De artiklar som granskats beskriver väldigt många olika sorters djurterapier, såsom olika 

terapiformer, olika djur med mera. Det var också väldigt stor skillnad på 

undersökningsgrupperna avseende ålder, antal deltagare, inklusions- och 

exklusionskriterier vilket kan ha varit en svaghet då undersökningsgrupperna blev svåra 

att jämföra med varandra. Om undersökningsgrupperna hade varit mer homogena, menar 

författarna att grupperna kunde motsvarat populationen bättre genom en mer jämlik 

fördelning mellan könen (Autism & Aspergerförbundet 2009; Gillberg & Peeters 2002) 

samt mer jämlika grupper avseende ålder, antal deltagare, inklusions-och exklusions 

kriterier som jämfördes med varandra. Därför kan det vara svårt att generalisera vårt 

resultat, vilket författarna ser som en svaghet. Angående könsaspekten var 84% av de 

deltagande barnen pojkar, vilket enligt Polit & Beck (2016) inte representerar 

populationen på ett adekvat sätt. I just populationen gällande barn med autism är det tre 

gånger vanligare att en pojke har diagnosen dvs., ca 66 % (Autism & Aspergerförbundet 

2009; Gillberg & Peeters 2002). En styrka enligt Polit & Beck (2016), var att i 

föreliggande studie sattes en limits till max fem år gamla artiklar, då fokus läggs på den 

senaste forskningen. Dock ser författarna att det också kunde varit en svaghet då utbudet 

av artiklar blev färre. En annan svaghet kan ha varit att alla artiklar som inkluderades i 

föreliggande studie var skrivna på engelska och då författarna inte har engelska som 

modersmål kan texten ha misstolkats. Ytterligare en svaghet kan ha varit att det forskats 

lite i ämnet vilket utgjorde en liten bas av artiklar att inkludera i föreliggande studiens 

resultat. 

 

Kliniska implikationer 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 3 a §, tar upp att patienter har rätt till att välja 

alternativa behandlingsmetoder för sin sjukdom eller skada enligt Patientlagen (SFS 

2014:821, 7 kap § 1), i de fall då behandlingsmetoden överensstämmer med vetenskap 
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och är beprövad erfarenhet (SFS 1982:763). Djurterapi inom vården används idag på flera 

ställen, framförallt inom äldrevården. Då det har visats att djurens betydelse för 

människan ofta är av positiv karaktär, är detta ett område som ytterligare behöver 

utvecklas. Tidigare forskning har visat att djur har betydelse för autistiska barn, ofta 

positiv betydelse. Författarna till denna studie har kommit fram till att djurterapi har stor 

betydelse för barn med autism och deras sociala förmåga, som sågs i flertalet studier 

(Borgi et al. 2016; Burgoyne et al. 2014; Carlisle 2015; García-Gomez et al. 2014; 

Grandgeorge et al. 2012; Grandgeorge et al. 2015; Hall et al. 2016; Lanning et al. 2014; 

O’Haire et al. 2014). Som sjuksköterska är det viktigt att erbjuda rätt vård till rätt person 

(Socialstyrelsen 2005), och i detta fall skulle det kunna vara att erbjuda djurterapi av 

någon form för att skapa en ökad hälsa för barn med autism (Davidsson 2011; Gillberg 

& Peeters 2002). Att använda sig av djur inom vården kräver dock att vissa regelverk 

följs (Socialstyrelsen 2014). Författarna tycker att detta skulle kunna lösas till exempel 

med hjälp av att inrätta speciella vårdavdelningar på pediatriska kliniker för att 

möjliggöra de positiva effekter som djurterapi kan bidra med. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Djurterapi har visat förbättring inom många områden hos barn med autism. I 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska skall sjuksköterskan verka för 

implementering av ny kunskap (Socialstyrelsen 2005). Patienten har också rätt att vara 

delaktig i hur dennes vård ska vara, vilket innebär att djurterapi ska kunna vara ett 

alternativ. Dock krävs ytterligare forskning som gör att metoden kan komma att anses 

beprövad och överensstämma med vetenskap (SFS 1982:763). För att kommande 

forskning ska bidra till evidensbeprövad forskning, tycker författarna till denna studie att 

kvantitativ forskning med ett större antal deltagare vore att föredra då mer trovärdighet 

gällande generaliserbarheten kan utrönas. Även kvalitativ forskning behövs, då det inte 

alls fanns mycket av den forskningen under de senaste fem åren. Detta för att kunna se 

fenomenet från två olika perspektiv, vilket rekommenderas av Polit & Beck (2016). En 

ytterligare aspekt enligt författarna, vore att använda sig av olika sorters djur för att kunna 

jämföra likheter och skillnader från djur till djur. Detta för att komma fram till vilken 

betydelse olika djur har för barn med autism. Det skulle kunna ytterligare hjälpa barnet 

utifrån sina egna specifika problem, som anses vara det viktigaste utifrån familjens 

erfarenheter. Vidare så tror författarna till denna litteraturstudie att samma eller liknande 

mätinstrument i kvantitativa studier borde användas för att kunna jämföra och 



 

28 
 

samstämma studierna på ett trovärdigt sätt för evidens. Detsamma gäller 

undersökningsgrupperna som även önskas vara mer homogena.  

 

Slutsats 

Familjers erfarenheter visar att närvaron av djur för barn med autism kan betyda att barnet 

upplevs ha en ökad social funktion. Att etablera en social grund som barn är viktigt för 

att passa in i omgivningen och för att lägga grunden till sin egen identitet. Författarna 

menar att djurterapi skulle kunna lägga grunden för en hög KASAM hos barn med autism. 

Sjuksköterskans roll skulle kunna vara att implementera djur inom vården främst för att 

öka välbefinnande och hälsa men också för att tillgodose patientens rätt till alternativa 

behandlingsmetoder. Trots positiv betydelse av djur hos barn med autism krävs mer 

forskning och även utbildning i ämnet. 
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Bilaga 1 
Tabell 2, Resultatöversikt 

Titel Författare Syfte Huvudresultat 

Effectiveness of a Standardized Equine-
Assisted Therapy Program for Children 
with Autism Spectrum Disorder 

Borgi et al. 
2016. 

Att undersöka om hästterapi, inkluderat i 
aktivitetsrutinerna kring barn med AST, har en positiv 
effekt på både adaptiv och verkställande förmåga. 

Förbättring sågs 
inom social, mental 
samt fysisk 
funktion.  

Parents' perspectives on the value of 
assistance dogs for children with autism 
spectrum disorder: a cross-sectional study. 

Burgoyne et al. 
2014. 

Att mäta föräldrars bedömningar av 
1) effekterna av att ha en assistanshund relaterat till 
barnets säkerhet och miljörisker. 
2) Allmänhetens accepterande och medvetenhet om AST 
3) känslan av kunskapen att hantera ett barn med AST 
4) Nivåer av föräldraskap 

Förbättring sågs 
inom social, mental 
samt fysisk 
funktion. 
 

The social skills and attachment to dogs of 
children with autism spectrum disorder. 

Carlisle 2015. Att avgöra om hundar i hemmet kan assosieras med 
fördelar för barn med Autism, genom ökade sociala 
färdigheter och bonding med hunden. Även att identifiera 
om ett ägarskap av ett djur kunde vara assosierat med en 
ökad social förmåga hos barn med AST. 
 
Hypotes 1: 
Barn med AST som bor med hund skulle ha ökade sociala 
färdigheter, jämfört med dem utan hund. 
Hypotes 2: 
Barn med AST som bor med någon typ av husdjur (ej 
exklusive hundar) skulle ha ökade sociala färdigheter, 
jämfört med dem utan husdjur. 

Förbättring sågs 
inom social 
funktion. 
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Hypotes 3: 
Barn med AST som har ett starkt band till sin hund skulle 
ha ökade sociala färdigheter, jämfört med dem med 
svagare band till hunden. 

Effects of a Program of Adapted 
Therapeutic Horse-riding in a Group of 
Autism Spectrum Disorder Children. 

García-Gomés 
et al. 2014. 

Att fastställa de sociala och beteendemässiga effekterna av 
ett program som introducerar hästridning och innefattar 
terapeutisk hästridning hos en grupp med AST-elever. 

Förbättring sågs 
inom social och 
mental funktion. 

Interest towards human, animal and object 
in children with autism spectrum disorder: 
an ethologicl approach at home. 

Grandgeorge et 
al. 2015. 

Att bedöma intresset av AST-barn i en naturlig, 
standardiserad hemmiljö. 
Hypotes: AST-barn skulle visa mer intresse för människa 
och djur när barnet är i sin hemmiljö jämfört med i ett 
undersökningsrum. 

Förbättring sågs 
inom social och 
mental funktion. 

Does pet arrival trigger prosocial 
behaviours in individuals with autism? 

Grandgeorge et 
al. 2012. 

Hypotes: Ett djur hemma kan hjälpa individer med autism 
att utveckla prosocialt beteende. 

Förbättring sågs 
inom social 
funktion. 

What Factors Are Associated with Positive 
Effects of Dog Ownership in Families with 
Children with Autism Spectrum Disorder? 
The Development of the Lincoln Autism 
Pet Dog Impact Scale. 

Hall et al. 2016. Att utvärdera individualiserade effekter av hundar hos barn 
med AST och att definiera de omständigheter där 
hundägande kan visa sig vara mycket effektivt 

Förbättring sågs 
inom social 
funktion. 

Therapeutic horseback riding outcomes of 
parent-identified goals for children with 
autism spectrum disorder: an ABA' 
multiple case design examining dosing and 
generalization to the home and community. 

Holm et al. 
2014. 

Att utvärdera huruvida effekten av ridterapi på tre olika 
sätt/ antal gånger per vecka påverkar tre pojkar med AST 
ur ett föräldraperspektiv 

Förbättring sågs 
inom social, verbal 
samt fysisk 
funktion. 
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Förbättring och 
försämring sågs 
inom mental 
funktion. 

An experimental analysis of the effects of 
therapeutic horseback riding on the 
behavior of children with autism. 

Jenkins & 
DiGennaro 
Reed 2013. 

Att undersöka om effekterna av ridterapi utgjorde någon 
skillnad på flera beteenden hos barn med AST 

Förbättring sågs 
inom verbal samt 
fysisk funktion. 
Förbättring och 
försämring sågs 
inom mental 
funktion. 

Effects of equine assisted activities on 
autism spectrum disorder. 

Lanning et al. 
2014. 

Att utreda om ett 12-veckors ridterapi program påverkade 
livskvalitén positivt hos barn med AST 
Hypotes 1: Barn med AST som deltar i ett ridterapi 
program kommer visa förbättrade resultat på flera av 
livskvalitetsdomänerna 
Hypotes 2: Barn med AST som deltar i ett ridterapi 
program kommer visa större positiva resultat på flera 
livskvalitetdomäner än de barn med AST som deltar i 
program utan ridterapi 

Förbättring sågs 
inom social, mental 
och fysisk funktion. 

Effects of classroom animal-assisted 
activities on social functioning in children 
with Autism Spectrum Disorder. 

O´Haire et al. 
2014. 

Att genomföra och utvärdera ett klassrums baserat 
djurterapiprogram för att påverka social funktion hos barn 
med AST. 

Förbättring sågs 
inom social 
funktion. 
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Titel Författare Design & eventuell 
ansats 

Undersöknings-grupp Datainsamlings-metod Dataanalys-
metod 

Effectiveness of a 
Standardized Equine-
Assisted Therapy 
Program for Children 
with Autism 
Spectrum Disorder 

Borgi et al. 
2016. 

Ingen design angiven 
Kvantitativ ansats 

28 deltagare, endast pojkar. 
Inklusionskriterier: AST-
diagnos, 6–12 års ålder, IQ> 
70, ingen tidigare erfarenhet 
av hästterapi. Barnen skulle 
vara verbala 
Exklusionskriterier: 
allvarliga 
motoriska/neurologiska 
problem, bekräftade allergier, 
barnets rädsla och osäkerhet 
gentemot hästarna. 
Deltagarna delades 
slupmässigt in i två grupper. 

Hästterapi 
(EAT-intervention) 
 
Stardardiserat formulär som 
gjorts om för att anpassa barn 
6–12 år med AST. 
Intervjuer gjordes med 
föräldrarna inom 30 dagar före 
den första av 25 hästlektioner, 
och inom 30 dagar efter den 
sista hästlektionen var 
avslutad. 
Barnen fick också utföra en 
problemlösningsuppgift inom 
samma tidsaspekt som 
föräldrarna svarade på frågor. 

Standardiserat 
protokoll. 
Vineland 
Adaptive 
Behavior Scale 
Tower of 
London test 

Parents' perspectives 
on the value of 
assistance dogs for 
children with autism 
spectrum disorder: a 
cross-sectional study. 

Burgoyne et 
al. 2014. 

Tvärvetenskaplig 
design, 
Kvalitativ/kvantitativ 
ansats. 

164 deltagare, 147 pojkar, 17 
flickor, 0–9 år gamla 
Inklusionskriterier: 
Diagnostiserats med AST, 
men även barn utan formell 
diagnos, men som hade 
ovanlig 
aggressionsproblematik 
kunde deltaga i studien. 

Hundterapi 
 
Föräldrar eller vårdnadshavare 
fick fylla i fyra olika formulär 
där de fick svara på frågor. 

Deskriptiv 
statistik 
X2 test 
t-test 
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The social skills and 
attachment to dogs of 
children with autism 
spectrum disorder. 

Carlisle 
2015. 

Tvässnitts- 
beskrivande design. 
Kvantitativ ansats. 
 

70 deltagare, 65 pojkar, 5 
flickor, 8–18 år 
Inklusionskriterier:  
IQ> 70, 
Diagnostiserade med 
Asperger, Autistic Disorder, 
Pervasive Developmental 
Disorder-Not Otherwise 
Specified (PDD-NOS) eller 
Autism Spectrum Disorder 
(ASD). 
Exklusionskriterier var barn 
som hade en servicehund.  
Bortfall: Att deltagarna inte 
svarade upp till kriterierna  
Att förälrarna inte kunde nås 
på angivet telefonnummer 
Föräldrarnas vägran att 
deltaga. 
 

Hundterapi 
 
Social Skills Improvement 
System Rating Scale (SSiS-
RS) som bestod av 79 frågor 
gällande barnets sociala 
färdigheter och 
problemförhållanden. Svaren 
baserades här på föräldrarnas 
svar. 

SAS 9,3, 2011 
Assist software 
program 
T-test 
Deskriptiv 
statistik 
Pearson´s 
correlation 
Companion 
Animal 
Bonding Scale 
(CABS) 

Effects of a Program 
of Adapted 
Therapeutic Horse-
riding in a Group of 
Autism Spectrum 
Disorder Children. 

García-
Gomés et al. 
2014. 

Quasi-experimentell 
design. 
Kvantitativ ansats 

16 deltagare, 13 pojkar, 3 
flickor. 7–14 år gamla. 
Inklusionskriterier: 
Diagnostiserats med AST 
IQ>50 

Hästterapi 
(THR- intervention) 
 
Behavior Assessment System 
for Children (BASC) 

Mann-Whitney 
Test-retest 
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Ingen kontakt med hästar 2 
år innan studiens start 
Bortfall: 16 deltagare som 
det saknades information om. 

Som mäter fem komponenter 
som utvärderar subjektet från 
olika perspektiv 
 
Quality-of-life Questionnaire 
Som mäter sju olika 
dimensioner av livskvalite 
 

Interest towards 
human, animal and 
object in children 
with autism spectrum 
disorder: an 
ethologicl approach at 
home. 

Grandgeorge 
et al. 2015 

Experimentell design 
Kvantitativ ansats 
 

Gruppen bestod av 90 
franska barn, i åldern 6–12. 
Kön ej specificerat 
Inklusionskriterier:  
Diagnostiserats med AST 
 

Terapi med marsvin 
 
Autism Diagnostic Interview-
Revised (ADI-R) som var en 
semistrukturerad intervju som 
föräldrarna intervjuades med. 
Vineland Adaptive Behavior 
Scales (VABS) är en 
föräldraintervju som 
bedömmer barnens 
funktionella färdigheter. 
Childhood Autism Rating 
Scale questionnaire (CARS) 
som är en graderingsskala för 
beteende för att utvärdera 
vilken nivå av autism barnet 
har. 

Mann-Whitney 
test 
Kruskall-
Wallis test 
Wilcoxon 
Signed Rank 
test 
Spearman test 

Does pet arrival 
trigger prosocial 
behaviours in 

Grandgeorge 
et al. 2012. 

Ingen design angiven 
Kvantitativ ansats 

40 deltagare, 26 pojkar och 
14 flickor 
6–34 år (Medelålder 7,5 år) 

Terapi med hundar, katter och 
håriga smådjur 
 

Chi-square test 
Mann-Whitney 
U-test 
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individuals with 
autism? 

Inklusionskriterier: 
Diagnostiserats med AST 
Barnen delades upp i två 
grupper om två studier 

Autism Diagnostic Interview-
Revised (ADI-R) 
Mäter beteende och är 
fokuserad på 4–5 årsåldern. 
Telefonintervjuer med 
föräldrar 

Wilcoxon’s 
matched-pairs 
signed rank 
test 
Spearman’s 
rank order 
correlation 
Bonferroni 
correction 

What Factors Are 
Associated with 
Positive Effects of 
Dog Ownership in 
Families with 
Children with Autism 
Spectrum Disorder? 
The Development of 
the Lincoln Autism 
Pet Dog Impact Scale. 

Hall et el. 
2016. 

Randomiserad design 
Kvantitativ ansats 

197 familjer med ett barn 
Kön ej angivet 
(ålder 1–16 år) 
Inklusionskriterier: 
Ha ett barn som 
dignostiserats med AST och 
äga en hund 
Bortfall: 150 familjer som 
inte fyllde i frågeformuläret 
korrekt 
 

Hundterapi 
 
Lincoln Autism Pet Dog 
Impact Scale (LAPDIS) som 
mäter tre faktorer: sociala 
färdigheter, konflikthantering 
och anpassningsförmåga. 
Formuläret fylls i av 
vårdnadshavare 

Exploratory 
Factor 
Analysis 
(EFA) 
Principal 
Component 
Analysis 
(PCA) 

Therapeutic 
horseback riding 
outcomes of parent-
identified goals for 
children with autism 
spectrum disorder: an 
ABA' multiple case 
design examining 

Holm et al. 
2014. 

ABA- singel subjekt 
design 
Kvantitativ ansats 

Tre pojkar med diagnosen 
AST (6–8 år) 
Inklusionskriterier:  
Att de deltagande barnen 
kunde delta i ridterapi i 12 
veckor varav 5 dagar i 
veckan i 4 veckor. 
Vara mellan 5–13 år 

Hästterapi 
(THR-intervention) 
 
Aberrant Behavior Checklist-
Community (ABC-C) mäter 
beteende och interventions 
effekter hos individers 
pågående handikapp 

C-statistics 
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dosing and 
generalization to the 
home and 
community. 

Ha föräldrar som var villiga 
att identifiera samt 
dokumentera beteende 
Bortfall: 5 barn som inte 
möte upp till kriterierna  

Sensory Profile-Caregiver 
Queationnaire (SP-CQ) 
används så att föräldrar kan 
beskriva den känslomässiga 
reaktionen hos sina barn. 

An experimental 
analysis of the effects 
of therapeutic 
horseback riding on 
the behavior of 
children with autism. 

Jenkins & 
DiGennaro 
Reed 2013. 

Ingen design angiven 
Kvantitativ/Kvalitativ 
ansats 

Sju deltagare, sex pojkar och 
en flicka med autism, (6–14 
år) 
Inklusionskriterier: 
Diagnostiserats med Autism 
Barnen delades upp i två 
grupper 

Hästterapi 
(THR intervention) 
 
Observationsstudie 
The Child Behavior Checklist 
(CBCL) 
Mäter problem beteende. 
Teacher Rating Form (TRF) 
T-scores 

T-test 

Effects of equine 
assisted activities on 
autism spectrum 
disorder. 

Lanning et al. 
2014. 

Longituell, 
kvasiexperimentell 
design 
Kvantitativ ansats 

25 deltagare 
Inklusionskriterier: 
diagnostiserats med AST 
Föräldrar och barn skulle 
kunna kommunicera med 
personal i studien 
Inte deltagit i någon form av 
ridterapi 6 månader innan 
studiens start. 
13 barn i 
behandlingsgruppen (4–15 
år) fyra flickor och nio 
pojkar 

Hästterapi 
(EAA intervention) 
 
Pediatric Quality of Life 4,0 
Generic Core Scales 
(PedsQL), som mäter hälso-
relaterad livskvalité (HRQOL) 
hos friska barn/tonåringar 
samt hos de barnen med akuta 
eller kroniska hälsotillstånd 
Child Health Questionnaire 
(CHQ), som mäter 
psykosociala och fysiska 

T-test 
(oberoende) 
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12 barn i kontrollgruppen (5–
14 år) bestående av endast 
pojkar 

koncept. I denna studie 
användes 10 koncept. 

Effects of classroom 
animal-assisted 
activities on social 
functioning in 
children with Autism 
Spectrum Disorder. 

O´Haire et al. 
2014. 

Multisite, control-to-
intervention design 
Kvantitativ ansats 

64 barn med AST. 50 pojkar 
och 14 flickor, (5,2–12,8 år) 
Inklusionskriterier:  
Diagnostiserats med AST 
Barnen delades upp i två 
grupper,  
 

Terapi med marsvin 
 
The Pervasive Development 
Disorder Behavior Inventory 
(PDDBI) 
En föräldraversion samt en 
lärarversion. 
Skalan är designad så den 
bedömer mottaglighet hos 
barn med AST. 
The Social Skills Rating 
System (SSRS) 
En föräldraversion samt en 
lärarversion. 
Ett frågeformulär designat att 
bedöma sociala färdigheter 
hos barn med eller utan 
diagnos 

Two-level 
HLMs 
Three-level 
HLM 
Intraclass 
correlation 
coefficient 
(ICC) 
Wald Z test 
Bonferroni 
correction 
Cohen’s 
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